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یادداشتی از احمدولی مسعود
دولت، برج و باره های قومی و زبانی را بلندتر ساخته است. این 
اندیشۀ  و  انسانی  سیاست  اسالمی،  آموزه های  مخالف  امریست 

ملی.
اگر احساس و وجدان ملی داشتن، اندیشۀ ملی کردن، کاری ملی 
انجام دادن، اعتماد ملی خلق کردن را از مولفه هایی بشماریم که 
به  سرانجام  و  ملی گرایی  از  سطحی  به  را  جغرافیا  یک  مردمان 
ظهور دولت ـ ملت و تشکیل دولت های ملی می رسانند، با این 
تعریف، کشور و نخبگان سیاسی ما در کجای این پروسه قرار 

می گیرند؟
یک  تاثیرات  تحت  و  سنتی  گونۀ  به  که  داریم  اردوگاهی  ـ 
ایدئولوژی مصنوعی به میراث مانده، چون همواره در هرم قدرت 
بوده اند، هنوز هم خود را کاندید بالمنازع دوام قدرت می دانند، 
به میدان آمدن دیگران را انکار و حتی تصرف در امور خودی، 

غیر ملی و تا سرحد دسیسه کاری و کار دشمنان می خوانند.
ـ جدیداً اردوگاهی هم داریم که با بازخوانی تاریخ تلخ و رنج 
بی پایان مردمان سرزمین شان و استفاده های نامشروع، ابزاری و 
بنیاد  جعل کاری های اربابان قدرت، با واژۀ ملی و ملی گرایی از 
مخالف اند، بحران های دامنه دار افغانستان و دور باطل ناکامی های 
تاریخی کشور را حاصل رویکرد به اصطالح همین ملی گرایی ها 

می دانند.
طیف  دو  میان  مردم  پس  است،  که  است  همین  واقعیت ها  اگر 
افراطی با دیدگاها و خاستگاهای متفاوت، در یک مجبوریت و 
دو راهی گیرمانده اند که هیچ یک، رهی به سعادت و خوشبختی 
مردم نمی گشاید، کشور قوام نمی گیرد و ثبات به وجود نمی آید.

حاال جان مطلب اینست که چگونه و با چه نیرویی می شود این 
دیوارهای بلند را فرو ریخت تا سرانجام به تشکیل یک دولت 
ملی واقعی گذار نماییم، کشور در جادۀ دولت ـ ملت قرار گیرد، 

شهروندمحوری معیار گردد و عدالت در معنی عام تأمین شود.
تنها هنوز  اینک آنچه مانند روز روشن است، دولت موجود نه 
عکس  و  عملکردها  به  بل  برنداشته،  گامی  روند  این  مسیر  در 
با  حتا  و  کرده  بسنده  رقابتی  و  پوپولیستی  تاکتیکی،  العمل های 
رجعت به گذشته، برج و باره های قومی و زبانی را بیشتر از هر 
زمان دیگر محکم تر ساخته، به جای به میان آمدن توازن یا از میان 
برداشتن تهداب آن، سیاست امروز دولت از ملی بودن به اندازۀ 

ستاره گان آسمان به دور می باشد.
رهبری این دولت بیشتر به گونه یی شکل یافته است که از پایگاه 
و خاستگاه شخصی و تباری و از طریق وابسته گی محض در یک 
پروسۀ غیر عملی و آماتورانه، خیال پُل زدن به جهانی شدن را 
دارد؛ مضحک ترین ایده و سیاستی که تا هنوز در تاریخ معاصر 

کسی نشنیده است.
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هــم اكنــون والیــت هــای قنــدوز، ننگرهــار، هلمنــد، تخــار و برخــی 
والیــت هــای دیگــر، صحنــۀ شــدیدترین درگيری هــا ميــان نيروهــای 

امنيتــی و طالبــان و داعــش انــد.
پيــش از ایــن، ســازمان ملــل متحــد نيــز از افزایــش تلفــات افــراد 
غيــر نظامــی در شــش مــاه نخســت ســال جــاری ميــادی ابــراز نگرانــی 

كــرده بــود

نظامـی  عمليـات  طالبـان  حمـات  برابـر  در 
نيروهـای امنيتـی تحـت نـام  شـفق 95، راه 
آن  نتيجـه  در  كـه  اسـت  گردیـده  انـدازی 
طالبان به اهداف شـوم شـان نرسيده اند.« 
از سـویی هـم، جنـرال بابـه جـان فرمانـده 
پوليـس سـاحوی زون 707 پامير در شـمال 
نيروهـای  كـه  می كنـد  تأكيـد  نيـز  كشـور 
بـا هـراس  بـرای مبـارزه  امنيتـی آماده گـی 

دارنـد. را  افگنـان 

نگرانیتخاریها
ازگروههایمسلحغیرمسوول
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رییس جمهـور  غنـی  آقـای  پیـش،  روز  دو 
حکومـت وحـدت ملـی افغانسـتان، بـه پـاس 
مالیـه  وزیـر  حکیمـی  اکلیـل  آقـای  خدمـاِت 
اقتصـادی«  فعالیت هـای  »بهبـود  راسـتای  در 
در کشـور، مـدال عالـی دولتـِی غـازی وزیـر 
کـرد.  تفویـض  وی  بـه  را  خـان  محمداکبـر 

از  تقدیـر  و  تمجیـد  فرهنـِگ  درحالی کـه 
مسـووالِن موفـق در کشـور بایـد تقویت شـود،  
امـا تفویـض چنیـن مـدال از طـرف آقـای غنی 
بـه وزیـر مالیـه در جریاِن یـک محفـِل افتتاحیه 
بـرای مدیریـت  »تطبیـق راهـکار  زیـِر عنـوان 
امـور مالـی عامـه ـ آغـاز پـالن قابـل تجدیـد 
برانگیخـت.  را  بسـیاری  تعجـِب  پنج سـاله«، 
مسـووالن حکومـت و اعضای کابینـه که از قبل 
جهـت اشـتراک در یـک جلسـۀ دیگـر در ارگ 
حضـور داشـتند، شـاید از دیدن چنین نمایشـی 
در حضورداشـِت مسـوولین رسـانه های داخلی 

و بین المللـی شـوکه شـده باشـند.

وزیر مالیه کی است؟
آقـای اکلیـل حکیمـی وزیـر مالیـه، چهره یـی 
از  کشـور،  داخـل  در  شناخته شـده  نه چنـدان 
جملـه هواخواهـاِن رییس جمهورِ پیشـین حامد 
در  افغانسـتان  سـفیر  به حیـث  و  بـود  کـرزی 
واشـنگتن ایفـای وظیفـه می کـرد. وی در دورِ 
اخیـر انتخابات ریاسـت جمهوری، بـه نفع آقای 
غنی در واشـنگتن شـدیداً مصروِف »البی گری« 
و دریافـت وجـوه مالـی از امریکایی هـا شـد و 
بعـد از بـه بن بسـت کشـانیده شـدن انتخابات، 
بالدرنـگ درحالی کـه سـفیر برحـال بـود، بـه 
امیـد وزارت بـه کابـل آمـد و هرگز برنگشـت. 
اکلیـل حکیمـی منصوب بـه تیم آقـای خلیلزاد 
اسـت و در ابتـدا چوکـی وزارت معادِن کشـور 
بـه وی پیشـنهاد شـده بـود، اما بعـد از کنار زده 
شـدن اسـم آقـای جیالنـی پوپـل از فهرسـت 
پیشـنهادی کابینـه در دقیقـۀ نـود،  حکیمـی بـه 

ایـن پُسـت گمارده شـد. 
سـابقه ها،  و  بحث هـا  ایـن  از  جـدا  ولـی 
مالیـه  آقـای حکیمـی در وزارت  کارکردهـای 
بـوده  بحث برانگیـز  کامـاًل  اخیـر  سـاِل  دو  در 
اسـت. بـه گفتـۀ خـودش، وی فارغ التحصیـل 
او  اسـت.  کابـل  دانشـگاه  از  انجنیـری  رشـتۀ 
دانـِش اقتصـادی نـدارد و هرگـز در بخش های 

اسـت.   نکـرده  کار  توسـعه یی  و  انکشـافی 

بهبود وضعیت اقتصادی از معما تا واقعیت
هیـچ شـاخص اقتصادی یـی وجـود نـدارد کـه 
نشـان دهد وضِع اقتصاد در کشـور در دو سـاِل 
اخیـر بهتـر شـده اسـت. بـر بنیـاد گزارش های 

اقتصـادی بانـک جهانـی در کابـل کـه هـر ربع 
سـال نشـر می شـود،   نـرخ بـی کاری در کشـور 
از مـرز ۴۰ در صـد صعـود کرده اسـت. سـطح 
سـطح  باالخـره  و  خریـد  قـدرت  اسـتخدام،  
تقاضا و سـطح واردات در کشـور شـدیداً نزول 
یافتـه اسـت. رشـد اقتصـادی از ۱۲ درصـد در 
سـال ۲۰۱۲ میـالدی بـه ۱.۵ درصـد در سـال 
اسـاس  بـر  اکنـون  و  یافـت  کاهـش   ۲۰۱۵
پـول   بین المللـی  صنـدوق  پیش بینی هـای 
)IMF(افغانسـتان، در سـال ۲۰۱۶  یـک رشـد 

صرفـًا ۲ درصـدی خواهـد داشـت. 
آقـای غنـی در جریان مبـارزات انتخاباتی خود، 
بارهـا وعده داده بـود که »وضیعت دسـترخوان 
مـردم را تغییـر خواهـد داد«. امـا مهاجرت های 
گروهـی و بی سـابقۀ مـردم بـه  خـارج کشـور،  
بـاال رفتـن گراف جنایـات در شـهرهای بزرگ، 
سـرخورده گی سـیلی از جوانـان تحصیل کـرده 
ولـی بی کار و ده ها شـاخص دیگـر، حکایت از 
خرابـی وضیعت سیاسـی،  امنیتـی و به خصوص 
درحالی سـت  ایـن  دارد.  کشـور  در  اقتصـادی 
کـه حکومـت ارگ محـور فعلـی  یک سـره بـه 
حکومـِت جلسـه ها و »شـوراهای عالـی« مبدل 

شـده ولـی از دسـتاوردها خبری نیسـت. 

وزارت مالیۀ موفق؟!
آقـای غنـی فقـط بـه شـمارِ محـدودی از افراد 
و اشـخاص اعتمـاد دارد. اکلیـل حکیمـی، یکی 
از افـراد مـوردِ اعتمادِ ایشـان اسـت. شـاید هم 
شـدِن  نایـل  و  حکیمـی  آقـای  موفقیـِت  راز 
وی بـه مـدال عالـی دولتـی وزیـر محمداکبـر 
التفـات و اعتمـاد بی حدوحصـِر  خـان، همانـا 
آقـای غنـی بـه وی در برابـر واگـذاری تمـامِ 
بـه  مالیـه  اختیـارات و صالحیت هـای وزارت 

باشـد.   رییس جمهـور 
پُسـت وزارِت مالیـه نظـر به نوعیـِت وظیفه اش 
مقابـل  در  مالـی  محـدود  منابـع  )مدیـرت 
نامحـدود(، در جلسـات کابینـه  خواسـت های 
و در میـان هم قطارانـش همیشـه دردسرسـاز و 
پُرچالـش بـوده اسـت. امـا حکیمـی ظاهـراً در 
اکثـر مـوارد، موقفـی کـه یـک وزیـر مالیـه بـه 
شـکل طبیعـی و از نـگاه وظیفـوی بایـد اتخـاذ 
کنـد را نـدارد و  بـه همین دلیل، نـزد آقای غنی 
از محبوبیـت برخـوردار اسـت. او در جلسـاِت 
از  و یک سـره  می کنـد  کمتـر صحبـت  کابینـه 
موقـف آقـای غنـی حمایـت می نمایـد. یکی از 
دالیـل چنین »ثالـث بالخیر« بـودِن وزیـر مالیه، 
عـدم داشـتن دانـِش تخنیکـی و اقتصـادِی وی 
اسـت که در نتیجه، وزارت مالیه به سـکرتریت 
مسـتقیِم دفتـر آقـای غنـی تبدیـل شـده اسـت. 

قسـمی که اکثـر دیپلمات های غربی به شـوخی 
غنـی  رییس جمهـور  حقیقـت،  »در  می گوینـد: 
هنـوز هـم در نقـِش همـان وزیـر مالیـه عمـل 
می کنـد کـه سـال ها قبـل در ایـن مقـام بـوده 

 . است«

کانفرانـس  در  کمک هـا  متوقعـۀ  کاهـش 
بروکسـل

در نتیجـۀ همیـن سیاسـت ها  و مصلحت هـا و 
نظـر بـه دالیل سیاسـی و مداخلۀ مسـتقیِم آقای 
غنـی در امـور تخنیکـی ایـن وزارت، شـخص 
وزیـر مالیـه از روی مصلحت هـای شـخصی و 
تیمـی، بعـد از سـپری شـدِن حـدوداً نیـم عمِر 
حکومـت  وحـدت ملـی، هنـوز هـم از جملـه 
چهـار معـاون وزارت، تنها به داشـتِن دو معاون 

اکتفـا کرده اسـت.  
در  تخینکـی  درسـِت  ظرفیـت  نداشـتن 
وزارت  در  اقتصـادی  پالیسـی های  سـاختِن 
مالیـه، نظـر بـه دالیـل بـاال باعـث گردیـده کـه 
وزارت مالیـه نتوانـد اسـناد قابـل اعتبـار بـرای 
قناعـت  و  کنـد  آمـاده  بروکسـل  کنفرانـس 
کشـورهای کمک کننـده را در پروسـۀ رای زنـی 
و آماده گی هـا بـرای کنفرانس بروکسـل حاصل 

نمایـد.
برگـزاری  بـه  مـاه  دو  از  کمتـر  درحالی کـه 
کنفرانـس سرنوشت سـازِ بروکسـل باقـی مانده 
اسـت، بـاور کشـورهای کمک کننـده بـر ایـن 
در  بین المللـی  کمک هـای  سـطح  کـه  اسـت 
 ۵ سـاالنه  جملـۀ  از  توسـعه یی  بخش هـای 
میلیـارد دالـر امریکایی که خواسـت و ضرورت 
افغانسـتان اسـت، بـه ۳ میلیـارد دالـر امریکایی 
نـزول خواهـد یافت کـه یک کاهِش چشـم گیر 

اسـت.   نگران کننـده  و 

مالکان اصلِی مدال
بـا تحلیـِل مختصـر از وضعیت عمومـِی اقتصادِ 
کشـور و مشـکالت سـاختاری و کادرِی رونما 
بگویـم کـه  دارد  مالیـه، جـا  شـده در وزارت 
شـاید مسـتحِق واقعـِی مـدال شـجاعِت غـازی 
محمداکبـر خـان وزیـر مالیـه نـه،  بلکـه همـان 
باشـند کـه   بـی کاری  جوانـاِن تحصیل کـرده و 
بـرای حصـوِل رزق و دریافـت شـرایط بهتـِر 
سـرنگون  و  انقـالب  عـوض  بـه  اقتصـادی، 
مهاجرت هـای  بـه  دسـت  سـاختن حکومـت، 
پُرخطـر زدنـد و در آب هـای ترکیـه و یونـان 
غـرق شـدند تا مـا در کابـل یک »وزیـر اقتصاد 

موفـق« باشـیم و مـدال بگیریـم!  
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حاتـمبخشِیرییسجمـهور
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چنـد روز از خبـِر جالـب سـقوط یـک هلیکوپتـِر پاکسـتانی در 
لوگـر می گـذرد، امـا هـر روز ابعـاد و پهلوهـای تازه یـی از ایـن 

رویـداد شـکافته می گـردد.
لوگـر  والیـِت  در  محلـی  مقام هـای  اسـد،   ۱۴ پنجشـنبه  روز 
گـزارش دادنـد کـه یـک فرونـد هلیکوپتـِر دولـِت پاکسـتان در 
ولسـوالی »ازره«ی والیـت لوگـر ناچـار بـه فـرودِ اضطـراری در 
نطقه یـی شــده کـه تحِت کنتـرِل گروه طالبان قرار داشـته اسـت.

همچنیـن گفتـه شـده کـه سرنشـیناِن ایـن هلیکوپتـر، به اسـارِت 
دولـت  از  پاکسـتان  حکومـِت  و  درآمده انـد  طالـب  نیروهـای 
افغانسـتان خواسـتارِ همـکاری بـرای رهایـِی آن هـا شـده و قوِل 

مسـاعدت نیـز دریافـت کـرده  اسـت. 
نخسـتین چیـزی که پس از نشـر این خبـر، به اذهـاِن عامه متبادر 
شــد، بحـث نقـِض حریـِم هوایـِی کشـور ـ آن هـم تا عمـِق ۶۵ 
کیلومتـری پایتخـتـ  توسـط کشـوری بدنام به نامِ پاکسـتان بود. 
ولـی پس از نشـِر گسـتردۀ این خبر، مقاماِت مسـووِل افغانسـتان 
و پاکسـتان سـکوت را شکســتند و هـر کـدام، ضمـِن آن که این 
پـرواز را دارای مجـوز خواندنـد، جزییـاِت ضدونقیضـی پیراموِن 
رویـداد ارایـه نمودنـد. نفیس ذکریـا، سـخنگوی وزارت خارجۀ 
پاکسـتان گفـت: این هلیکوپتر 7 سرنشـین داشـته کـه ۶ نفر آن ها 
پاکسـتانی و یـک تـِن دیگر روسـی بوده اند. اما برخـی از مقاماِت 
کشـور، تعـداد سرنشـیناِن هلیکوپتـر را ۶ نفـر گـزارش کردنـد و 
هماننِد جانِب پاکسـتان، مسـیر پروازِ آن را الهور ـ مسـکو اعالم 
نمودنـد. همچنیـن گفته شـد که ایـن هلیکوپتر نقِص فنی داشـته 

و بـرای ترمیـم به روسـیه سـفر می کرده اسـت.
در کنـار این اظهـارات، برخـی خبرگزاری ها نیز گـزارش داده اند 
کـه سرنشـیناِن ایـن هواپیمـا افسـراِن ارتـِش پاکسـتان بوده اند که 
بـا خـود پـوِل هنگفتـی نیـز حمـل می  کرده اند. بـر اسـاِس اخبار 
تأییـد نشـده، یکـی از این افسـران، داماد راحیل شـریف؛ فرمانده 

ارتش پاکسـتان، بوده اسـت.  
اگـر همـۀ این خبرهـا و نکته هـاِی رنگارنگ را در پس زمینۀشـان 
نتیجـۀ  یـک  بـه  نمی تـوان  نه تنهـا  دهیـم،  قـرار  مطالعـه  مـورد 
قناعت بخـش رسـید، بلکـه پرسـش ها و گمانه هـای زیـادی در 
ذهـن شـکل می گیرنـد کـه هـر کـدام در جاِی خـود قابـل تأمل 

نگرانی انـد.  و 
نخسـت این کـه در مدت هـای مدیـِد گذشـته و سـالیاِن اخیـر، 
همـواره خبرها و شـایعاتی پیرامـوِن پروازِ مشـکوِک هواپیماهاِی 
خارجـی در آسـماِن کشـور و انتقال نیـروِی انسـانی و تجهیزات 
جنگـِی تروریسـتان از یـک نقطـه بـه نقطۀ دیگر شـنیده می شـد. 
بـاری حتـا آقـای کـرزی رییس جمهـورِ پیشـین نیز بر ایـن اخبار 
صحـه گذاشـت، امـا هیچ کـس نتوانسـت با مسـأله برخـود قاطع 
و الزم را کنــد. اکنـون سـقوط هلیکوپتـر پاکسـتان در لوگـر نیز 

می توانـد در همیـن دایـره توضیـح و تفسـیر گردد. 
دوم این کـه کـدام عقِل سـلیم می توانـد بپذیرد که یـک هلیکوپتِر 
دارای نقـص فنـی، صرفـًا بـرای ترمیـم، هزارها کیلومتر مسـافت 
را بیـن الهـور و مسـکو پـرواز کنـد؟ آن هـم هلیکوپتِر کشـوری 
ماننـِد پاکسـتان که دسـت کم در ترمیِم تجهیزاِت هوایـی و زمینِی 
ارتـِش تـا بـِن دنـدان مسـلِح خود، بـه دانـش و خودکفایـِی الزم 
رسـیده اسـت. بـا ایـن حسـاب، حتمـًا مسـأله یی وجـود دارد که 
مقامـاِت کشـور می خواهنـد آن را از دیِد مردم مخفـی نگه دارند! 
سـوم این کـه به کـرات ثابـت شـده که ارتـش و حکومـت نظامی 
پاکسـتان، در پشِت تروریسـتاِن طالب ایسـتاده اند و به فرماندهان 
طالـب، پـول و جیـره می رسـانند. ایـن سـفِر نـاکام نیـز می تواند 
سـفِر پول رسـانِی نظامیاِن پاکسـتانی بـه جنگجویاِن طالب باشـد. 
صرف نظـر از ایـن حادثـه، بـاورِ همۀ کارشناسـان اسـتخباراتی و 
نظامـِی مـا ایـن بـوده که عقبـۀ مسـتحکِم طالبـان را، جنـراالن و 
مستشـاراِن نظامـی پاکسـتان تشـکیل می دهنـد. آن هـا بـه طالبان، 
نـگاهِ ابـزاری و اسـتراتژیک دارنـد و در داخل و بیـرون مرزهای 
خـود، بـه آن هـا پـول و امکانـات می رسـانند. از ایـن رهگـذر، 
سـقوط ایـن هلیکوپتـر فقـط می تواند یـک مـوردِ لورفتـه از این 

نـوع مداخـالت و ارتباطات باشـد. 
البتـه وزارت دفـاع کشـور به تازه گـی گفتـه اسـت کـه حکومـت 
اجـازۀ عبورِ یـک فروند هلیکوپتِر پاکسـتانی از فضای افغانسـتان 
بـه  سـمِت روسـیه را صـادر کـرده، اما اکنـون تحقیـق می کند که 
هلیکوپتـِر سـقوط کرده همـان بوده اسـت یا خیر. ایـن اظهارنظر 
نشـان می دهـد کـه شـک و تردیدهـا به نحـوی در ذهـِن مقاماِت 
دولـت نیـز وجـود دارنـد، ولـی مسـلمًا آن هـا هماننـِد حـوادث 

گذشـته، حقایـِق تلـخ را الپوشـانی و توجیـه خواهند کرد.
بـه حکومـت وحـدِت ملـی توصیه می شـود کـه از خـواِب گران 
واقعیـِت  اظهـاراِت سـطحی و چشم بسـته،  به جـای  و  برخیـزد 
مسـایل را بـا چشـماِن باز به تماشـا بنشـیند و به جای مسـاعی با 
دولِت پاکسـتان بـرای رهایی افسـراِن متجاوز و اسـتخباراتی اش، 

بـه برخـوردِ قاطـع و عالمانـه در برابـِر قضیه دسـت یازد.  

افغانسـتانراآبببرد
غنـیراخوابمیبرد!
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طالبان،  می گویند،  تخار  والیت  شهروندان  از  شماری 
گروه های مسلح غیر مسوول و قاچاق بران مواد مخدر 
کرده  استفاده  مردم  و محرومیت های  بی کاری  فقر،  از 

و سبب ناامنی و بی بندوباری در این والیت شده اند.
افغانستانِی  جنگ جویان  کنار  در  این که  بیان  با  آنان 
طالب در این والیت، جنگ جویان خارجی کشورهای 
گروه های  می گویند،  دارند،  شرکت  نیز  همسایه 
که  است  تخار  ناامنی  دیگر  عامل  غیرمسوول  مسلح 

»وحشت ناک تر« از طالبان عمل می کنند.
به باور باشنده گان والیت تخار، ایجاد گروه هایی زیر 
مرکزی،  حکومِت  سوی  از  مردمی  خیزش های  نام 
چشمان  از  را  خواب  و  شده  ناامنی  و  بی ثباتی  سبِب 
مردم ربوده است. هم زمان با این، شورای والیتی تخار 
میگوید، در حال حاضر وضعیت ُکلی تخار خوب است 
این والیت را نگران ساخته  تنها مسأله یی که مردم  و 
که  است  غیرمسوول  مسلح  گروه های  وجود  است، 

هرروز برای مردم نگرانی خلق می کنند.
شورای والیتی تخار حکومت را در ایجاد این گروه ها 
متهم می کند و می گوید، شورای امنیت ملی شش ماه 
قبل جواز پنج صد میل سالح را به یکی از فرماندهان 
اثر  بر  بعداً  پیرام قل صادر کرد که  به نام  سابق جهادی 
شکایت مردم و شورای والیتی تخار دوباره لغو گردید. 
فرمانده  با  صحبت  برای  ماندگار  روزنامۀ  تماس های 

پیرامقل دراین زمینه بی نتیجه بوده است.
ولسوالی های خواجه غار، درقد ، ینگی قلعه و اشکمش 
ناامن این والیت هستند. طالبان سال  از ولسوالی های 
کوتاهی  مدت  کندز،  والیت  تصرف  از  پس  گذشته 

ولسوالی خواجه غار را نیز به کنترول درآوردند.
طالبان به مدت دو ماه، ادارۀ ولسوالی درقد را نیز در 
نیز  قلعه  ینگی  و  اشکمش  و  داشتند  خویش  تصرف 
نیروهای  و  طالبان  میان  زیادی  درگیری های  شاهد 

امنیتی بوده است.
هفته های  در  که  می شوند  ابراز  درحالی  گفته ها  این 
اخیر، والیت تخار به ویژه ولسوالی ُرستاق این والیت، 
شاهد درگیری ها میان گروه های مسلح غیرمسوول بود 

که درپی آن، نزدیک به ده تن کشته و مجروح شدند.
در پی این درگیری ها، ریاست جمهوری هیأتی را برای 
مسلح  گروه های  موجودیت  و  امنیتی  اوضاع  بررسی 
از  به حال  تا  که  کرد  اعزام  والیت  این  به  غیرمسوول 

نتایج این بررسی ها خبر در دست نیست.
از  کشور  در  غیرمسوول  تفنگ داران  نیز  این  از  پیش 
سوی مردم متهم به دست داشتن در قتل ها، زورگویی ها 

و فعالیت های غیرقانونی دیگر شده اند.
غیرمسوول  تفنگ داران  بیشتر  که  می شود  گفته 
سالح های دست داشته یی شان را از گذشته تا حال با 
خود دارند و می کوشند که با استفاده از آن، در مناطقی 

که حاکمیت قانون ضعیف است، حکمرانی کنند.
بارها گفته است که آوردن  نیز حکومت  این  از  پیش 
امنیتی،  نیروهای  تفنگ داران غیرمسوول در چارچوب 
صورت  در  و  می رود  شمار  به  اصلی اش  وظایف  از 
امتناع ورزیدن، حکومت این گروه ها را سرکوب خواهد 

کرد.
والیت  شهروندان  از  و  مدنی  فعال  بارز،  اکرم  سید 
می گوید:  ماندگار  روزنامۀ  با  گفت وگو  در  تخار 
ولسوالی های خواجه غار، درقد ، ینگی قلعه و اشکمش 
از ولسوالی های ناامن هستند و حضور گروهای مسلح 
غیر قانونی و قاچاق بران مواد مخدر، به شدِت ناامنی ها 
در این ولسوالی ها افزوده است و این گروه ها از فقر، 
بی کاری و محرومیت های مردم استفاده ابزاری می کنند.

ولسوالی  هم جواری  می افزاید:  ادامه  در  بارز  آقای 
پای  نیز  آسیای میانه  کشورهای  با  درقد  و  قلعه  ینگی 

جنگجویان خارجی را به منطقه کشانیده است.
او بیان داشت: پس از سقوط طالبان ، کم ترین توجه به 
حکومت داری سالم، توسعۀ متوازن و عرضۀ خدمات 
اساسی به مردم این والیت صورت گرفته و در یک و نیم 
دهۀ اخیر، حکومت مرکزی، اشخاص مطلوب ، مسلکی 

و کارفهم را در رهبری این والیت تعیین نکرده اند.
به باور آقای بارز: این وضعیت سبب شده تا گروه های 
محلی  زورمندان  و  قاچاق بران  غیر  مسوول،  مسلح 
روزبه روز فربه تر شوند و از این والیت تصویر منفی 
خشونت، تجاوز جنسی، اختطاف، خشونت بر زنان و 
آزار و اذیت مردم ایجاد شود و تنور اختالفات قومی و 

سیاسی گرم نگاه داشته شود.
گروه های  اکثریت  می کند:  تصریح  مدنی  فعال  این 
در  والیت  این  نماینده گان  توسط  غیر مسوول  مسلح 
مالی  سیاسی،  حمایت  والیتی  شورای  و  ملی  شورای 

و تسلیحاتی می شوند.
آقای بارز می افزاید: در ولسوالی ینگی قلعه، تفنگ داران 
غیر مسوول در قاچاق سالح و مواد مخدر و حمایت 
و  تاتار  ملک  میان  درگیری  و  داشته  نقش  طالبان  از 
را  تن  چندین  جان  گذشته  هفتۀ  چند  در  عبدالغفور 

گرفته است.
آقای بارز راه بیرون رفِت نا به سامانی های این والیت 
را در گماشته شدِن افراد کارفهم، مسلکی و متعهد در 

بخش های ملکی و امنیتی این والیت دانسته می گوید: 
بازداشت  و  سالح  خلع  غیر قانونی  مسلح  گروهای 
کرسی هایی  گروه ها  این  سردسته های  برای  و  شوند 
افراد از محالت و  این  بیرون از والیت داده شود که 

مناطق شان بیرون شوند.
در سویی دیگر، خلیل بیژن پارسا شهروند دیگر والیت 
تخار بر این باور است که قسمت های از ولسوالی های 
تخار از سویی والیت های ناامن مانند کندز و بغالن زیر 
آن طالبان  از ولسوالی های  تهدید است و در شماری 

عماًل حضور دارند و جنگ هم جریان دارد.
آقای پارسا با بیان این که گروه های مسلح غیرمسوول 
سلب  را  تخار  مردم  آرامش  که  دیگری ست  تهدید 
نه  رستاق  ولسوالی  »در  داشت:  اظهار  است،  کرده 
طالبی وجود دارد و نه هم سایر نیروهای تروریستی، 
مسلح  گروه های  و  مردمی  نامنظم  خیزش های  بلکه 
غیرمسوول هستند که مشکالت را برای مردم به وجود 

آورده اند«.
نام  زیر  گروه ها  ایجاد  که  می کند  تأکید  پارسا  آقای 
سبب  مرکزی،  حکومت  سوی  از  مردمی  خیزش های 
ناامنی ولسوالی ُرستاق به صورت خاص و  بی ثباتی و 

تمام ولسوالی های تخار به صورت عام شده است.
زیر  گروه ها  غیرقانونی  فعالیت های  داشت:  اذعان  او 
شده  سبب  آن ها  زورگویی های  و  مردمی  خیزش  نام 
دست  می گیرند  قرار  ظلم  و  ستم  زیر  که  مردمانی  تا 
نشان  واکنش  آن ها  مقابل  در  و  بزنند  به خرید سالح 
پیدا  گسترش  فاجعه  این  دامنۀ  آهسته آهسته  که  دهند 

کرده است.
این شهرونِد تخار از به ستوه آمدن تخاریان از وجود 
گروه های مسلح غیرمسوول می گوید و بیان می دارد که 
ریاست جمهوری برای بررسی این پرونده کمیسیونی 

ساخت که تا هنوز نتایج آن معلوم نیست.
در  که  می گوید  تخار  والیتی  شورای  حال،  حین  در 
این اواخر طالبان از چند نقطه تحرکات شان را بیشتر 

کرده بودند که نیروهای امنیتی با استقامت در برابرشان 
ایستادند و حمالت شان را دفع کردند.

عصمت اهلل قربانی عضو و رییس کمیتۀ فرهنگی شورای 
والیتی تخار در گفت وگو با روزنامۀ ماندگار می گوید: 
اما  هستند،  تخار  باشنده گان  از  ولسوالی  این  طالبان 
طالبان والیت های هم جوار با تخار نیز گه گاهی برای 

کمک به طالبان تخار می آیند.
ُکل  در  تخار  وضعیت  فعاٌل  می افزاید:  قربانی  آقای 
خوب است، اما تنها مسأله یی که مردم این والیت را 
نگران ساخته و این نگرانی روزبه روز افزایش می یابد، 

موجودیت گروه های مسلح غیرمسوول است.
رییس کمیتۀ فرهنگی شورای والیتی تخار اظهار داشت: 
این گروه ها برای مردم در مرکز و اطراف این والیت 
تخار  محلی  حکومت  این که  با  می کنند،  خلق  مشکل 
در قسمت خلع سالح سازی این گروه ها برنامه های را 

داشته، اما در این قسمت جدی تر عمل نشده است.
گروه ها  این  که  پرسش  این  به  پاسخ  در  قربانی  آقای 
از کجا حمایت و پول و تجهیزات شان از کجا فراهم 
ایجاد  در  موارد حکومت  بعضی  »در  گفت:  می گردد، 
شورای  مثال،  به گونۀ  است؛  داشته  نقش  گروه ها  این 
امنیت ملی شش ماه قبل جواز پنجصد میل سالح را 
به یکی از فرماندهان سابق جهادی به نام پیرام قل صادر 
تخار  والیتی  شورای  و  مردم  شکایت  اثر  بر  که  کرد 

دوباره لغو گردید.«
مسلح های  عنوان  به هیچ  ساخت:  خاطرنشان  او 
باشند،  موثر  امنیت  تأمین  در  نمی توانند  غیرمسوول 
این  سالح های  پس گیری  باز  در  است  بهتر  حکومت 

گروه های اقدام کند.
می خواهد  مرکزی  حکومت  از  هم چنان  قربانی  آقای 
تا در قسمت سرکوب طالبان، به ویژه خلع سالح کردن 
مسلح های غیرمسوول که به گفتۀ او، وحشت ناک تر از 
طالبان عمل می کنند، با حکومت محلی همکاری کنند 
و نگذارند مردم تخار از هم بپاشد و تنش های گروهی 

و قومی میان شان ایجاد شود.
حمل  ماه  در  غنی  اشرف  رییس جمهور  همه،  این  با 
سال جاری به تمامی نهادهای امنیتی دستور داده بود تا 

مانع فعالیت افراد مسلح غیرمسوول شوند.
از قوت های  رییس جمهور گفته بود: »استفادۀ مشروع 
از  بیرون  و  است  حکومت  صالحیِت  در  تنها  امنیتی 
چوکات دولت، هیچ کسی حِق استفادۀ سالح را ندارد 
و تمامی نهادهای امنیتی باید در برابر این گروه ها اقدام 

جدی کنند.«
هفتۀ قبل نیز، شماری از فعاالن مدنی والیت تخار با 
حکومت  از  کابل،  شهر  در  اعتراضی  تجمع  برگزاری 
در  غیرمسوول  مسلح های  سالح سازی  خلع  خواستار 

شمال، به ویژه والیت تخار شدند.
خلع  و  تنش ها  حل  برای  که  بودند  مدعی  معترضان 
دروازه های  غیرمسوول  مسلح  گروه های  سالح 
که  آن جایی  از  اما  زده اند،  را  حکومتی  مقام های 
حکومت خود گروه های مسلح غیرمسوول در شمال را 
پشتیبانی می کند، این تالش ها نتیجه نداد. با تماس های 
پی هم طی دو روز نتوانستیم تا دیدگاه مقام والیت و 
فرماندهی پولیس والیت تخار را در این زمینه به دست 

آوریم.
شانزده  دارای  و  کشور  شمال شرق  در  والیتی  تخار 
تاجیک،  والیت  این  باشنده گان  می باشد.  ولسوالی 

ازبیک و پشتون اند.
با  هم مرز  والیت  این  ولسوالی های  از  برخی 
ولسوالی های والیات بدخشان، کندز و بغالن می باشد، 
به همین دلیل، گروه های مخالف دولت به ولسوالی های 

این والیت رفت  و آمد می کنند.

روح اهلل بهزاد

نگرانیتخاریها
ازگروههایمسلحغیرمسوول

افغانستانخواهانهمکاریسارکبرایمبارزهباتروریسمشد
هفتمیـن  در  افغانسـتان  امنیتـی  مقام هـای 
عضـو  کشـورهای  داخلـه  وزرای  نشسـت 
آسـیا  جنـوب  هـای  همـکاری  سـازمان 
)سـارک( خواهـان همـکاری ایـن سـازمان با 
افغانسـتان در امـر مبـارزه با تروریسـم شـده 

اسـت.
وزارت امـور داخلـه بـا نشـر خبرنامه یی گفته 
پاسـوال مسـعود احمـد عزیـزی  اسـت کـه 
معیـن پالیسـی و اسـتراتیژی وزارت اموداخله 
در هفتمین نشسـت وزرای داخله کشـورهای 

عضـو سـارک اشـتراک کرد.
ایـن  هـدف  کـه  اسـت  آمـده  خبرنامـه  در 
نشسـت افزایـش همکاری هـای متقابـل، میان 
 ، آسـیا  جنـوب  اتحادیـه  عضـو  کشـورهای 

مبـارزه مشـترک بـا دهشـت افگنـی و کاهش 
بـه  جرایـم جنایـی در منطقـه می باشـد کـه 
اشـتراک وزرای داخلـه کشـورهای عضو این 
سـازمان در شـهر اسـالم آباد پاکسـتان تدویر 

گردیـده بـود.
در ایـن نشسـت، معیـن پالیسـی واسـتراتیژی 
وزارت امورداخلـه دسـت آورد هـای اخیـر 
عرصـه  در  را  افغانسـتان  امینتـی  نیروهـای 
مبـارزه علیـه تروریسـم ، قاچاق مـواد مخدر، 
قاجـاق زنـان و اطفـال و مبـارزه بـا جرایـم 
کننـده گان  اشـتراک  بـه  را  یافتـه  سـازمان 
اتحادیـه کشـور هـای عضـو ارایـه نمـوده و 
خواهـان همکاری هـای بیشـتر ایـن اتحادیـه 
در امـر سـرکوب کـردن گروهای تروریسـتی 

و باندهـای تخریبـکار کـه امنیـت منطقـه و 
جهـان را بـه مخاطـره می اندازنـد، گردیـد.

او از مشـارکت دوام دار هیـات افغانسـتان در 
نشسـت ایـن سـازمان به اشـتراک کننـده گان 
گسـترش  وبـر  داده  اطمینـان  نشسـت  ایـن 
کشـورهای  میـان  همیشـگی  همکاری هـای 
امنیتـی  تهدیـدات  بـا  مبـارزه  بـرای  عضـو، 

تاکیـد کـرد.
وزارت امـور داخلـه گفتـه اسـت که پاسـوال 
عزیـزی در ایـن نشسـت همچنـان از مبـارزه 
کـه  جرایـم  تهدیـدات  علیـه  منطقه یـی 
افغانسـتان بیشـتر از سـایر کشـورهای عضـو 
سـارک در معـرض خطـر قـرار دارد اسـتقبال 

. د کر
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بخش دوم و پاياني

یل زناع اهی  دال

جین شوندۀ زو تکرار

بخش دوم

مریم عطاریان
نزاع بر سر نیازهای عمیق تان 

زوجین بیشـــتر از موضوعاتـــی مانند پول، رابطۀ جنســـی، تقســـیم 
مســـوولیت در امور منـــزل و... برای نـــزاع اســـتفاده می کنند. برای 
مثـــال، مجادله بر ســـر این که چه کســـی در خانه باید چـــه هزینه یی 
را بدهد)بـــرای زوجینـــی که هر دو شـــاغل اند( در واقع بر ســـر این 
اســـت که چه کســـی مســـوولیت پذیری بیشـــتری دارد و چه کسی 

قـــدرت را به دســـت می گیرد. 
نزاع ها بر ســـر تقســـیم مســـوولیت های منزل نیز بیشـــتر بـــه دلیل 
نیازهـــای برآورده نشـــده در زمینـــۀ ارزش و احترام اســـت. و یا جر 
و بحث دربـــارۀ این که هـــر چند وقـــت یک بار رابطۀ جنســـی باید 
داشـــت، تقریبًا همیشه بر ســـر احساس دوست داشـــته شدن و مورد 

توجه قـــرار گرفتن و عالقه و مهربانی اســـت. 
بـــرای برخی از زوجیـــن، نزاع و مشـــاجره نقش ســـودمندی را ایفا 
می کنـــد، زیرا ایـــن زمان در واقع تنها زمانی اســـت کـــه آن ها در بیان 

می شوند. شـــریک  هم  با  احساسات شـــان 
 

کیفر و جزای پنهان 
بـــرای برخی از زوجیـــن، نزاع و مشـــاجره نقش ســـودمندی را ایفا 
می کنـــد؛ زیرا ایـــن زمان در واقع تنها زمانی اســـت کـــه آن ها در بیان 
احساسات شـــان با هم شـــریک می شـــوند. هم چنین این مشـــاجرات 
می توانـــد تحریک کننـــده بـــرای برقراری یـــک ارتباط باشـــد و یا 

توجه.  جلب  برای  روشـــی 
مشـــاجره می تواند ارزشـــمند باشـــد؛ زیرا بعد از آن، لـــذِت جبران 
کردن وجـــود دارد. وقتی کـــه جبـــران می کنید، ایـــن فرصت براي 
شـــما مهیا مي شـــود که عشـــق و عالقۀتان بـــه یک دیگـــر را دوباره 

کنید.  تصدیق 
امـــا ایـــن نکتـــه را هـــم به خاطر بســـپارید کـــه زیر پوســـت هر 
مشـــاجره یی، بیشـــترینه یک موضوع بســـیار عمیق تر وجـــود دارد.

زهره روحی 
ایـام  آن  در  تصـور  ایـن  در بـارۀ  فوکـو 

: یـد می گو
دیگـر  بـازار  هجـده،  قـرن  اواسـط  »در 
نمی رسـید  نظـر  بـه  قانـون داری  محـِل 
یـک  از  می بـود.  چنیـن  نمی بایسـت  یـا 
طـرف، بـازار تابـع »طبیعت« یا بـه عبارتی 
تابـع سـازوکارهای خودجـوش بـه نظـر 
می رسـید و بایـد چنیـن می بـود. حتـا اگر 
دسـت یابی بـه ایـن سـازوکارهای پیچیـده 
آن هـا  خودجوشـِی  نباشـد،  امکان پذیـر 
چنـان اسـت که تـالش برای تعدیـل آن ها 
فقـط بـه تضعیـف یـا نابودی شـان منجـر 
خواهـد شـد... . اهمیـت نظریـۀ اقتصادی 
ـ مقصـودم نظریه یی اسـت کـه در گفتمان 
و ذهـن اقتصاد دانـان سـاخته شـده ـ یعنی 
اهمیـت نظریۀ رابطۀ قیمـتـ  ارزش، دقیقًا 
ناشـی از ایـن واقعیـت اسـت کـه نظریـۀ 

را  چیـزی  می سـازد  قـادر  را  اقتصـادی 
برگزینـد کـه بنیادیـن خواهـد شـد: این که 
بـازار بایـد طـوری باشـد کـه چیـزی مثل 
یـک حقیقـت را آشـکار کنـد. )ص ۵۲ ـ 

 )۵۳
بنابرایـن اکنـون )در قرن هجـده( از طریق 
تحول شـگرفی که )به دلیـل تغییر در قوای 
سیاسـت های  در  اجتماعـی(  نیروهـای 
حکومتـی رخ داده اسـت، دیگـر بـازار، نه 
محـل عدالـت و قانون های ضامـِن اجرایِی 
بلکـه محـل جریـان »طبیعـِی« خـود  آن، 
اسـت. جریانـی کـه ظاهـراً تأمـل در نفِس 
خودجوش آن که به واسـطۀ رابطۀ »ارزش 
خـودِی  بـه  می شـود،  ظاهـر  قیمـت«  و 
خـود از »حقیقـت«ی پـرده برمـی دارد کـه 
توسـط اقتصاددانـان حامـی آزادِی بـازار، 
رمـز گشـایی و در پرتـو ِخـَردِ حکومتـی 
جدیـد  اعمـال می  شـود: مبادله بر اسـاس 
دو عنصـر »ثـروت« و »فایـده«؛ عناصـری 
آن کـه حکومـِت  محـض  بـه  ظاهـراً  کـه 
»فایده گرایانـه«  نگـرش  بـه  را  خـود 
مجهـز کـرد، دیـده شـدند. چنان کـه از آن 
پـس “در تمـام فراینـد کنـش حکومـت و 
نهادهـای قدیمـی  از  در مـورد هـر یـک 
اسـت:  مطـرح  پرسـش  ایـن  جدیـد،  یـا 
بـرای چـه سـودمندند؟  آیـا سـودمندند؟ 
سـودمندی آن هـا کی تمـام می شـود؟ کی 
زیان آور می شـوند؟”)ص۶۴(. بـه هرحال، 
ِخـَرد حکومتـی بـا کمـک کارویژه یـی که 
فایده بـاوری و یـا سـودمندی در مبـادالت 
بـازار می بینـد، »ثـروت« ـ یا بهتـر بگوییم 
متقابـل  نفـع  بـر  کـه  طبیعـی«  »ثـروت 
مبتنی سـت )ص89( ـ، را رسـمًا بـه عنوان 
یکـی از عناصـِر حقیقـی و ضـروری امـر 
چنیـن  را  آن  فوکـو  می شناسـد.  مبادلـه 
فرمولـه کـرده اسـت: “مبادله بـرای ثروت 
خـرد  عمومـی:  مراجـع  بـرای  فایـده  و 
حکومتـی بـه ایـن صـورت، اصـل بنیادیِن 
خـود ـ محدود سـازی اش را مفصـل بندی 
در  فایـده  و  یک سـو  در  مبادلـه  می کنـد. 

سـوی دیگـر.« )ص ۶9(
و بدیـن ترتیـب، حکومـت دیگـر چیـزی 
نیسـت کـه بتوانـد بـر »اتبـاع« و »اشـیای 
دیگـر«، اعمـال شـود. و اتفاقـًا در همیـن 
لحظـه اسـت کـه بـه نظـر فوکـو پرسشـی 
»پرسـش  می توانـد  کـه  می گیـرد  شـکل 
بنیادیـن لیبرالیسـم« نام گیرد. او می پرسـد:
»در جامعه یـی کـه ارزش حقیقی چیزها را 
مبادلـه تعییـن می کنـد، ارزِش فایده منـدِی 

»حکومـت« و تمـام کنش هایش چیسـت؟ 
چکیـدۀ  پرسـش  ایـن  مـن،  بـاور  بـه 
پرسـش های بنیادینـی اسـت که لیبرالیسـم 

را بـه وجـود آورده اسـت.« )ص7۲(
 پـس می تـوان گفـت، بـا آزادی بـازار و 
بـه  وضـع  آشـکاری  بـه  دادن  رخصـت 
اصطـالح طبیعـی آن کـه بـه ثروت منـدی 
متقابـل متکی سـت، اکنـون بـه حکومتـی 
نیـاز اسـت کـه بتوانـد پاسـدار ایـن نظـِم 
خودانگیخته و طبیعـی موجود در مبادالت 
آگاه  امـر  ایـن  از  به خوبـی  فوکـو  باشـد. 
ـ  لیبـرال  آزادِی  ایـن  ماهیـت  کـه  اسـت 
چـه در اندیشـۀ فیزیوکرات هـا و یـا آدام 
در  ریشـه  ـ  کانـت  حتـا  یـا  و  اسـمیت 
»طبیعـت« دارد )و نـه فی المثـل »حقوقـی« 
کـه در ذهنیـت ما وجـود دارد(. امـا با این 
وجـود، بـه دلیـل کـردار آزادی کـه تبدیل 
معامـالت  و  روابـط  منشـای  و  منبـع  بـه 
در بـازار می شـود، ایـن پدیـدۀ جدیـد را 
زیر عنـوان »لیبرالیسـم« شناسـایی می کند. 

)صـص 9۲ ـ 9۳(
از این رو، بر اسـاس این پدیدۀ لیبرالیسـتی، 
توقعـی کـه از حکومـت، به منزلـۀ »فایـدۀ 

حکومـت« مـی رود این اسـت که:
“سیاسـت خود را با دانشـی دقیق، مستمر، 
شـفاف و متمایـز دربارۀ آن چـه در جامعه، 
بـازار و چرخه های اقتصـادی رخ می دهد، 
مسـلح سـازد. بنابراین محدودیـت قدرِت 
آن نـه از گذر احترام بـه آزادِی افراد، بلکه 
صرفـًا بـا گواهـی تحلیـل اقتصادی یـی که 
می شـود.”  تأمیـن  می شـمارد،  محتـرم 

)همان جـا(
و از نظـر فوکـو یکـی از کارویژه هـای این 
سیاسـت گذاری و یـا بـه بیانـی حفاظت از 
سـازوکار به اصطـالح »طبیعـی« بازارها، به 
»ثروت منـدی دسـت جمعِی اروپـا« منتهـی 
می شـود. زیـرا در قبـال بازاری کـه بی نیاز 
اسـاس ذات  بـر  از دخالـِت حکومـت و 
طبیعـی و یـا نظـم خودانگیختـۀ خویـش، 
می توانـد بـه ثـروت و فایـده دسـت یابد، 
بهتـر  یـا  و  می توانـد  حکومـت،  وظیفـۀ 
اسـت بگوییـم می بایـد ایـن باشـد کـه در 
بازارهـا  حـدودِ  و  حـد  گسـترش  صـدد 
در  اروپایـی  دولـت  هـر  اکنـون  باشـد. 
ایـن اندیشـه اسـت تـا قلمـرو بازارهـای 
خـود را افزایـش دهـد و پهنـۀ مرزهـای 
آن را دورتـر از دیگـری ترسـیم کنـد. امـا 
از آن جـا کـه الزمـۀ چنیـن ثروتـی صلـح 
سیاسـت های  پـس  جنـگ،  نـه  و  اسـت 
پیشـرفت  تـا  اسـت  ناگزیـر  حکومتـی، 
اقتصـادِی نامحـدود را شـامل حـال دولت 
و حکومـِت همسـایه نیـز بدانـد. و بدیـن 
بـه ثروت منـدی دسـت جمعـی  ترتیـب، 

اروپـا بیندیشـد. فوکـو می گویـد:
»ممکـن اسـت ایـن نخسـتین بار باشـد که 
اروپـا به منزلـۀ واحد یا سـوژه یی اقتصادی 
در جهـان ظاهـر می  شـود. بـه عبارتی، این 
تصـور  اروپـا  نخسـتین بار  بـرای  چنیـن 
قلمـرو  می توانـد  جهـان  کـه  می کنـد 
اقتصـادی اش باشـد و بـه این سـمت پیش 
مـی رود... . امـا عرضـه شـدن ایـن بـازی 
مسـتلزم  به روشـنی  جهـان  در  اقتصـادی 
تفـاوِت اروپـا و بقیـۀ جهان از لحـاظ نوع 
یک سـو  از  عبارتـی،  بـه  اسـت.  شـأن  و 
به منزلـۀ  داریـم  را  اروپاییـان  و  اروپـا 
بازیگـر، و در سـوی دیگر جهـان را داریم 
کـه سـهم ]ایـن[ بـازی خواهد بـود. بازی 
در اروپـا انجـام می شـود، امـا سـهِم بازی 
جهان اسـت. ...مسـلمًا این سـازمان دهی... 
نیسـت. اسـتعمار سـالیان  آغـاز اسـتعمار 
طوالنـی جریـان داشـته اسـت. همچنیـن 
فکـر نمی کنـم که این آغـاز امپریالیسـم به 
معنـای مـدرن یـا معاصـِر آن باشـد، چـرا 
کـه شـکل گیرِی ایـن امپریالیسـِم جدید را 
احتمـاالً در قـرن نـوزده می بینیـم. ...ایـن 
آغـاز نـوع جدیـدی از محاسـبۀ جهانی در 
کـردار حکومتـی  اروپا اسـت.« )صص 8۴ 

)8۵ ـ 
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گاهـی ممکـن اسـت ایـن موضـوع حسـاس، بيانگر یک مشـکل و شـکاف جدی 
باشـد كه در گذشـته رخ داده و تمام شـده اسـت، اما هنوز زوجين خودشـان 
را درگيـر ایـن مسـایل می كننـد و زنده گـی را بـه كام خودشـان تلـخ می كنند. 
بـرای رفـع ایـن مشـکل، دفـن كـردن مشـکات ارتباطی گذشـته، ایـدة خوبی 
اسـت ولـي الزم اسـت اول اطمينـان حاصـل كنيـد كـه ایـن مشـکات از بيـن 

رفتـه اند
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ــي نوشــتۀ  ــوزش عاطف ــان آم ــو در بررســي رم بوردی
ــه  ــا خــودداري از توجــه صــرف ب ــر ب گوســتاو فلوب
ــان و  ــل رم ــر، تقلی ــوي دیگ ــویي و از س ــن از س مت
ــازي  ــه بازس ــي، ب ــرایط اجتماع ــه ش ــري ب ــر هن اث
ــِت فرانســه در دورۀ تألیــف رمــان  ــدان هنــري وق می
ــه  ــت ک ــو در آن اس ــي کار بوردی ــردازد. زیبای مي پ
ــرون  ــان بی ــود رم ــدان را از دروِن خ ــاختار می وي س
مي کشــد و بــا ترســیم جایــگاه هــر کاراکتــر در درون 
ــان، و  ــود رم ــت خ ــه روای ــه ب ــي فرانس ــدان ادب می
ــاي زیباشــناختي  ــا موضع گیري ه ــق آن ب ســپس تطبی
ــد،  ــگاه دارن ــر جای ــده گان ه ــه احرازکنن ــبکي ک و س
ــن  ــان ای ــۀ می ــان رابط ــه هم ــدان را، ک ــاخت می س
جایگاه هــا و البتــه رابطــۀ ایــن ســاختار میــدان 
ــدرت اســت، مشــخص  ــاختار حــوزۀ ق ــا س ــي ب ادب
مي دهــد  نشــان  تحلیــل  ایــن  در  وي  مي ســازد. 
ــرح  ــرد مط ــه رویک ــذب س ــراد ج ــه اف ــه چه گون ک
ــر،  ــراي هن ــر ب ــورژوازي، هن ــر ب ــي: هن ــان یعن آن زم
احــراز  چه گونــه  و  میشــوند  اجتماعــي  هنــر  و 
مســتعد  را  فــردي  عامــالن  خــاص،  جایگاهــي 
مي ســازد تــا قــوه و امکاناتــي را تحقــق بخشــند کــه 

ــت. ــتتر اس ــان مس ــاص آن ــت خ در موقعی
ــار خــاص او  بوردیــو بــه جــاي آنکــه از فلوبــر و آث
ــي  ــوي فضای ــه س ــتقیمًا ب ــد، مس ــاز کن کارش را آغ
ــعي  ــت و س ــه اس ــرار گرفت ــه او در آن ق ــي رود ک م
مي کنــد بــا کســب اطالعاتــي دربــارۀ نویســنده، 
بزرگ تریــن جعبــه یــا همــان میــدان قــدرت را 
بگشــاید و روشــن ســازد کــه موقعیــت مقــدر در ایــن 
ــي  ــوان نویســنده، چــه تعریف ــه عن ــر، ب فضــا از فلوب
ــن  ــردن دومی ــاز ک ــا ب ــپس ب ــد. س ــه دســت مي ده ب
جعبــه مي کوشــد موقعیــت زیرســلطه ـ مســلط را در 
میــدان ادبــي بازســازي کنــد و در آن جــا ســاختي را 
بیابــد کــه بــا ســاخت میــدان قــدرت همگــن اســت: 
ــلطه گان ـ  ــا زیرس ــورژوا ی ــدان ب ــو هنرمن در یک س
ــو  ــر س ــلطان، و در دیگ ــر مس ــد ب ــا تأکی ــلطان ب مس
ــلطان  ــلطه گان ـ مس ــا زیرس ــي ی ــدان اجتماع هنرمن
ــن دو  ــان ای ــلطه گان، و در می ــر س ــر زی ــد ب ــا تأکی ب
ــا  ــر ی ــر و فلوب ــراي هن ــر ب ــب داران هن ــروه جان گ
ــه یکــي از  ــدون آنک ــه ب ــلطه گان ـ مســلطان ک زیرس
ــان  ــد، در می ــري رجحــان دهن ــر دیگ ــرف را ب دو ط
ــا  ــر توانســت ب ــا چــرا فلوب دو قطــب درنوســانند. ام
ــالل  ــش از خ ــِي معجزهگون ــري و ادب ــت فک سالس
ــناس  ــراي جامعه ش ــي را ب ــن امکان ــود چنی ــاِن خ رم
فراهــم ســازد تــا ســاختار میــدان ادبــي وقــِت فرانســه 
ــي  ــت بازنمون ــر توانس ــر فلوب ــازد؟ اگ ــکار س را آش
شــبه عیني از فضایــي اجتماعــي کــه خــود محصــول 
ــه ســبب موقعیتــي بــود  ــه دســت دهــد، ب ــود، ب آن ب
ــن فضــا از  ــداي کار در ای کــه او هرگــز از همــان ابت
اشــغال آن بــاز نایســتاد و همچنیــن تنــش و حتــا رنج 
ناشــي از عــدم قطعیتــي کــه مبیــن آن بــود، سالســتي 
ــه  ــرا ک ــیدند؛ زی ــوت بخش ــان او ق ــود را در بی دردآل
ــود  ــه ب ــوري نهفت ــدرت و فت ــدان ق ــۀ آن در فق ریش
ــکار  ــود، ان ــده ب ــکار درآم ــي ان ــورت نوع ــه به ص ک
تعلــق داشــتن بــه ایــن یــا آن گــروه کــه در ایــن یــا 

ــرار داشــتند.  ــن فضــا ق آن قطــب ای
ــه  ــي را ک ــاخت جامعه ی ــان س ــت، رم ــن حال در ای
آشــکار  پنهــان  شــیوه یي  بــه  فقــط  مي نمایانــد، 
مي ســازد. جذابیــت ادبــي نیــز در ایــن بــازي دوگانــه 
ــه  ــت ب ــي از واقعی ــي نمای ــش رمان ــه اســت. بین نهفت
دســت مي دهــد و آن را مســتور مي کنــد، حــال آنکــه 
ــا اســتفاده از  ــن فضــا ب ــه ترســیم ای جامعه شناســي ب

ــردازد. ــري مي پ ــر هن ــتور در اث ــات مس امکان
کــه  ســاخت هایي  مي شــود  دیــده  بنابرایــن، 
ــهود  ــه ش ــکل دادن ب ــتن و ش ــگام نوش ــنده هن نویس
و درک اولیــه اش پــي مي افکنــد و پنهــان باقــي 
ــوان  ــد و مي ت ــازي دارن ــت آشکارس ــد، قابلی مي مانن
مســیرهایي متقاطــع را شناســایي کــرد کــه در آن هــا 
ــنده  ــخصیت نمایش و نویس ــاختاري ش ــي س همگون
ــود.  ــان  داده ش ــش نش ــت و نمای ــان واقعی در دو جه
بــه ایــن ترتیــب، بــه عقیــدۀ بوردیــو، الزم اســت کــه 
متــن ادبــی بــه زبــان علمــي ترجمــه شــود؛ زیــرا الزم 
ــن  ــه مت ــي ک ــي از حقیقت ــن جامعه شناس اســت در ای

ــود. ــته ش ــرده برداش ــازد، پ ــتور مي س آن را مس
بــه ایــن منظــور، بنــا بــر نظــر بوردیــو، بایــد بــه دو 
ــي  ــت، بازنمای ــت: نخس ــت یاف ــات دس ــوع اطالع ن
ســاخت میــدان قــدرت و موضــع نویســنده در 
ــده  ــان داده ش ــود او نش ــط خ ــه توس ــاختار ک آن س

اســاس  بــر  زایــا  نوعــي طــرح  دوم،  و  اســت؛ 
ــاه، در  ــادي منــش نویســنده. ســخن کوت ســاخت بنی
آِن  از  کــه  دارد  قــرار  جامعه شناســي یي  یک ســو 
نویســنده اســت، یعنــي جامعه شناســي یي کــه او 
ــي  ــر، جامعه شناس ــوي دیگ ــي آورد و در س ــد م پدی
ــه او  ــي جامعه شناســي یي ک ــرار دارد، یعن نویســنده ق
موضــوع آن اســت. بــه عقیــدۀ بوردیــو اگــر حقیقــت 
ــر  ــي عناص ــتین جامعه شناس ــه نخس ــد ک ــته باش داش
ــد آن را  ــي آورد، بای ــم م ــي دوم را فراه جامعه شناس

ــپرد. ــون س ــۀ آزم ــه بوت ب
بــا بررســي ایــن دو جامعه شناســي بــه ایــن واقعیــت 
ــی، نوعــي  ــد ادب ــدان تولی ــم رســید کــه در می خواهی
از مواضــع قابــل آشکارســازي اند کــه فواصــل آن هــا 
از میدان هــاي دیگــر و از هــم، بــا توجــه بــه روابــط 
متفــاوت بــا قــدرت اقتصــادي و سیاســي و بــا جنــاح 
ــع  ــاس، مواض ــن اس ــر ای ــود. ب ــن مي ش ــلط تعیی مس
ــل شناســایي اند. ــز قاب ــدان نی متفــاوت در اقطــاب می

یافتــن  آثــار فرهنگــي،  پــس، موضــوع تحلیــل 
ــاختار  ــت: س ــم ارز اس ــاختار ه ــان دو س ــق می تطاب
ــن  ــبک ها و مضامی ــا، س ــا، ُفرم ه ــي ژانره ــار )یعن آث
...( و ســاختار میــدان تولیــد )ادبــي، هنــري،  و 
علمــي، حقوقــي و ...(. راهبردهــاي افــرادي کــه 
موضع گیري هــاي  یعنــي  منازعه انــد،  درگیــر 
مثــاًل  خــاص،  موضع گیري هــاي  از  )اعــم  آنــان 
موضع گیري هــاي  یــا  ســبکي،  موضع گیري هــاي 
ــي، و  ــي، اخالق ــاي سیاس ــاًل موضع گیري ه ــام، مث ع
ــه در ســاختار  ــه موضعــي اســت ک ــره( وابســته ب غی
حــوزه یعنــي در توزیــع ســرمایۀ نمادیــن ویــژه 
از  رابطــه  ایــن  این همــه،  بــا  مي کننــد.  اشــغال 
ایجــاب مکانیکــي بــه دور اســت: هــر مولــدي 
ــت  ــب دریاف ــود را برحس ــاص خ ــالق خ ــروژۀ خ پ
خــود از امکاناتــي در دســترس تدویــن مي کنــد کــه 
مقــوالت درک و ارزیابــي موجــود را در منشــش 
ــیم  ــق ترس ــت از طری ــن هدای ــد. ای ــن مي کن تضمی
ــر اســاس گرایــش  ــز ب ــي خــط ســیرها۱۳ و نی پاره ی
ــدورات  ــورد از مق ــا آن م ــن ی ــا رد ای ــرش ی ــه پذی ب

ــت  ــه موقعی ــل ب ــع متص ــه مناف ــرد ک ــورت مي گی ص
ــر،  ــوي دیگ ــد. از س ــا مي کن ــه او الق ــازي ب او در ب
ــدان اســت،  ــان مواضــع کــه از مقومــات می تنــش می
ــذر  ــاختار را از رهگ ــر س ــه تغیی ــت ک ــوري اس از ام
منازعــات معطــوف بــه ثمراتــي کــه خــود مولــود آن 
ــن  ــج ای ــا نتای ــد، ام ــات اســت، ایجــاب مي کن منازع

ــت. ــي نیس ــاًل بیرون ــز کام ــات هرگ منازع
ــدي  ــدن و رتبه بن ــي ش ــز قطب ــات نی ــۀ ادبی در عرص
ــۀ سیاســي و مناســباِت  ــه وجه ــا ب ــده گان بن تولیدکنن
آنــان بــا قــدرت وجــود داشــته اســت و ایــن میــدان 
ــل بررســي  ــر آن، قاب ــا متابعــت از قوانیــن حاکــم ب ب
ــدي  ــوۀ صورت بن ــي نح ــا بررس ــن، ب ــت. بنابرای اس
ــالل  ــو، از خ ــوري بوردی ــه تی ــا ب ــدان، بن ــن می ای
نــگاه بــه آثــار تولیــدي و منــش تولیدکننــده گان، بــه 
ــا  ــي آن ب ــدان و همتای ــن می ــاخت ای ــي س چه گونه گ

ــت. ــم یاف ــدرت دســت خواهی ــدان ق می
ــه  ــت ک ــح الزم اس ــن توضی ــوص، ای ــن خص در ای
ــده  ــاب شناسایي ش ــک از اقط ــر ی ــدي در ه طیف بن
نیــز، بــه ترتیــب پیش گفتــه، مختصاتــي از مواضــع را 
ــاي  ــن آن مواضــع و میدان ه ــط مابی ــر اســاس رواب ب
ــوان در  ــل مي ت ــد. في المث ــت مي ده ــه دس ــر ب دیگ
قطــب مســتقل میــدان، طیفــي از مواضــع را نشــان داد 
کــه نزدیکــي و دوري هــر یــک بــه ســویه هاي آثــار 

ــن شــود. ــا عامه پســند معی ــاب ی ن

پانوشت:
نظــری  جامعه شناســی  دکتــرای  دانشــجوی  ۱ـ 

تهــران دانشــگاه  فرهنگــی 
relational -۲

creation -۳
position -۴

rule -۵
disposition -۶

position , location -7
practice -8

action -9

۱۰-Practical reason

disinterestedness -۱۱
۱۲- رمــان آمــوزش عاطفــی نوشــتۀ گوســتاو فلوبــر 
ــورو  ــک م ــام فردری ــه ن ــجویی ب ــی دانش ــه زنده گ ب
ــرار  ــردازد کــه در رابطه هــای عاشــقانه متعــدد ق می پ
ــی از دوســتان  ــرد و از ســوی دیگــر در حلقه ی می گی
ــی  ــع اســت کــه در ســویه های متفاوت و آشــنایان واق
ــرار  ــدرت ق ــرافیت و ق ــا اش ــی و دوری ب از نزدیک
دارنــد. در ایــن رمــان، فلوبــر رابطــۀ هنــر و سیاســت، 
ــق  ــی از عش ــناخت عاطف ــارت، و ش ــت و تج سیاس
ــه  ــحابی ب ــدی س ــان را مه ــن رم ــد. ای را می نمایان

ــده اســت)۱۳8۶(. فارســی برگردان
trajectory -۱۳
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در عرصۀ ادبيات نيز قطبي شدن و رتبه بندي توليدکننده گان بنا به وجهۀ سياسي و مناسباِت آنان با 
قدرت وجود داشته است و اين ميدان با متابعت از قوانين حاکم بر آن، قابل بررسي است. بنابراين، 
با بررسي نحوۀ صورت بندي اين ميدان، بنا به تيوري بورديو، از خالل نگاه به آثار توليدي و منش 
توليدکننده گان، به چه گونه گي ساخت اين ميدان و همتايي آن با ميدان قدرت دست خواهيم يافت.

در اين خصوص، اين توضيح الزم است که طيف بندي در هر يک از اقطاب شناسايي شده نيز، به ترتيب پيش گفته، مختصاتي از 
مواضع را بر اساس روابط مابين آن مواضع و ميدان هاي ديگر به دست مي دهد. في المثل مي توان در قطب مستقل ميدان، طيفي 

هر يک به سويه هاي آثار ناب يا عامه پسند معين شوداز مواضع را نشان داد که نزديکي و دوري 
بخش دوم و پایانیوحيـد طلـوعی
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ابوبکر صدیق
برخـی افـراد پاکسـتانی  اسـتفاده از کلـدار را به جـای 
پـول افغانـی در والیـات مـرزی افغانسـتان ترویـج 

می کننـد.
مجلـس  اقتصـادی  کمیسـیون  اعضـای  از  برخـی 
نماینـده گان بـا بیـان این مطلب بـه روزنامـۀ ماندگار 
کلـدار  پـول  از  اسـتفاده  ترویـج  بـرای  می گوینـد: 
والیـات  در  دیگـر  خارجـی  اسـعار  از  برخـی  و 
به خصـوص  بیرونـی  دسـت های  افغانسـتان  مـرزی 
پاکسـتانی ها که مشـکل سیاسـی و مرزی با افغانستان 
دارنـد کار می کنند تـا ارزش پول افغانی در سـاحات 
مـرزی افغانسـتان کاهش یافتـه و بجـای آن از کلـدار 

پاکسـتانی اسـتفاده شـود. 
اما، مسـووالن در بانک مرکزی افغانسـتان اسـتفاده از 
کلـدار پاکسـتانی و تومان ایرانـی را در برخی والیات 
مـرزی افغانسـتان تأییـد کـرده می گوینـد کـه بـرای 

جلوگیـری آن راهبردهـای را در نظـر دارند.
ایمل هاشـور سـخنگوی بانـک مرکزی افغانسـتان در 
مصاحبـه بـا روز نامۀ مانـدگار می گوید: د افغانسـتان 
را  اسـعار  شـدۀ  اداره  شـناور  رژیـم  سـامانۀ  بانـک 
در کشـور تنظیـم می کنـد کـه بـه اسـاس عرضـه و 
تقاضـای در بـازار نـرخ  پـول افغانـی پایـن و بـاالی 

می رود.
آقـای هاشـور افـزود: پـول افغانـی به اسـاس عرضه 
و تقاضـا کـه شـاخص های اقتصـادی بـازار را تعیـن 
می کنـد، در نوسـات قـرار دارد. وقتـی تقاضـا بیشـتر 
باشـد ارزش آن در برابر اسـعار خارجـی بلند می رود 

و و قتـی تقاضـا کـم شـد کاهـش می یابد.
بـه گفتـۀ او، چون پـول افغانی در فعالیـت چارچوب 
اقتصـاد بـازار اسـت، بنـاً نـرخ ثابـت را بـرای پـول 
افغانـی نداریـم و در حـال نوسـان قـرار دارد؛ امـا نه 
نوسـان فاحشـی که مـردم از خرید آن عاجـز بمانند.
آقـای هاشـور تصریـح کـرد: در حـال حاضـر ارزش 
اسـعار خارجـی در حالـت  برابـر  در  افغانـی  پـول 
مطلـوب قـرار دارد  کـه بـا تطبیـق پروژه هـای کالن 
اقتصـادی ارزش پـول افغانـی نیـز افزایـش خواهـد 

. فت یا
سـخنگوی بانـک مرکـزی افغانسـتان می افزایـد: بلند 
رفتـن تقاضـا بـه پـول افغانـی در این اواخـر،  ارزش 
پـول افغانـی را در برابر اسـعار خارجـی افزایش داده 

است.
آقـای هاشـور فعالیـت بانک هـای خصوصـی را در 
افزایـش ارزش پـول افغانـی موثـر خوانـده افـزود: 
اقتصـاد افغانسـتان از سـه سـکتور زراعـت، خدمات 
و صنعـت تشـکیل شـده اسـت و فعالیـت در ایـن 
افغانـی کمـک  پـول  ارزش  افزایـش  بـه  سـکتو ر ها 
می کنـد. بانک هـای خصوصـی مـردم را به بـاز کردن 
حسـابات پـس انـداز و غیـره تشـویق کرده و بیشـتر 
سـپرده های مـردم در ایـن بانک هـا بـه پـول افغانـی 
صـورت می گیـرد کـه ایـن رونـد در افزایـش ارزش 

پـول افغانـی کمـک می کنـد. 
آقـای هاشـور بیـان کـرد که هر انـدازۀ کـه بانک های 
خصوصـی در عرصۀ سـرمایه  گذاری مـردم را کمک 
و تشـویق  کننـد و زمینه هـای قرضـه دهـی را ایجـاد 
به وجـود  کشـور  در  را  اقتصـادی  تحـرک  و  کـرده 
بیاورنـد، بـه افزایـش ارزش پـول افغانـی تاثیـر گذار 

ست. ا
آقـای هاشـور در قسـمتی از سـخنان خـود با اشـاره 
بـه بانک  نوت هـای جعلی گفـت: جلوگیـری از ورد 
بانک نوت هـای جعلـی در کشـور دو بُعـد دارد؛ در 
قـدم نخسـت آگاهـی دهـی بـرای مـردم اسـت کـه 
بـا نشـر پوسـترهایی در  افغانسـتان  بانـک مرکـزی 
مراکـز داد و سـتد و اطالعیـه  از طریـق رسـانه ها این 
کار را انجـام داده اسـت؛ اما قسـمت دیگر جلوگیری 
مربـوط  بازارهـا  بـه  بانک نوت هـای جعلـی  ورد  از 
نیرو ه هـای امنیـت و مـرزی می شـود کـه بایـد توجه 

جـدی صـورت گیرد.
آقـای هاشـور خاطـر نشـان کـرد کـه در برخـی از 
والیـات مـرزی افغانسـتان تومـان ایرانـی و کلـدار 
پاکسـتانی در داد و سـتد اسـتفاده می شـوند که علت 
آن کاهـش پیشـینۀ پـول افغانـی در برابـر پـول ایـن 
کشـورها و نداشـتن تولیـدات و صنعـت می باشـد.

بـه گفتـۀ آقـای هاشـور، بانـک مرکـزی افغانسـتان 
بـرای جلوگیـری اسـتفادۀ پـول  کلـدار پاکسـتانی و 
تومـان ایرانـی در والیـات مـرزی، دو راهبـردی را 
در پیـش گرفتـه اسـت کـه اولـی آگاهـی از اضـرار 
قتصـادی پـول کلـدار و تومـان به جـای پـول افغانی 
و دوم  راهبـرد دراز مـدت اقتصـادی اسـت کـه بـه 
فعالیـت  تمـام نهادهای توسـعه یی صادراتی، سـرمایه 
گـذاری و نهادهایـی کـه در رشـد اقتصـادی دخیـل 

ارتبـاط می گیـرد. هسـتند 
اقتصـادی  کمیسـیون  عضـو  کارگـر،  رنگینـه  امـا، 
مجلـس نماینـده گان می گوید: اسـتفاده از پول افغانی 
در داخـل کشـور هویـت ملـی را نشـان می دهـد و 
حفاظـت آن مربـوط تمـام مردم افغانسـتان اسـت که 
باید برای شـگوفایی اقتصاد افغانسـتان و رشد ارزش 

پـول افغانـی در داد و سـتد از آن کار گرفتـه شـود.
بانـو کارگر افـزود: کمیسـیون اقتصـادی ملی مجلس 
نماینـده گان بـا مسـووالن بانـک مرکـزی افغانسـتان 
روی ممنوعیـت اسـتفاده از پـول کلـدار و تومـان در 
سـاحات مـرزی کشـور بحث کرده اسـت؛ امـا دولت 
و به خصـوص بانـک مرکـزی افغانسـتان توجه نکرده 

است. 
بانـو کارگـر، اسـتفاده از اسـعار خارجـی را در داد و 
سـتد روزمـره به ضـرر اقتصـاد و ارزش پـول افغانی 
دانسـته می گویـد: مسـووالن د افغانسـتان بانـک در 
عرصـه ترویـج اسـتفاده از پـول افغانـی در کشـور 

ندارند. توجـه جـدی 
او گفـت: بـرای ترویـج اسـتفاده از پـول کلـدار و 
برخـی از اسـعار دیگـر در والیـات مرزی افغانسـتان 
کـه  پاکسـتانی ها  به خصـوص  بیرونـی  دسـت های 
مشـکل سیاسـی و مـرزی بـا افغانسـتان دارنـد کار 
می کننـد تـا ارزش پـول افغانـی در سـاحات مـرزی 
کار  کلـدار  از  آن  بجـای  و  کاهش یابـد  افغانسـتان 

گرفتـه شـود.
بانـو کارگـر تصریح کـرد: دولت بایـد از اهمیت پول 
افغانـی و تاثیـر آن باالی اقتصـاد و افزایش ارزش آن 

بـرای اقتصاد کشـور برای مـردم آگاهـی دهی کند.
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وزارت ارشاد، حج و اوقاف کشور می گوید که روند 
انتقال حاجی ها به عربستان سعودی سر از امروز )روز 
دوشنبه ۱8 اسد( شروع می شود و مطابق زمانی که این 
وزارت تعیین کرده، این پروسه به مدت یک  ماه طول 

می کشد.
و  حج  وزارت  رسانه های  مسوول  حامد،   مرتضی 
اساس  بر  گفت،  رصد  خبرگزاری  به  کشور  اوقاف 
کشورهای  سازمان  و  سعودی  عربستان  که  سهمیه ای 
تعیین  اسالمی  کشورهای  حاجی های  برای  اسالمی 
کرده، در سال جاری به تعداد ۲۴ هزار نفر برای زیارت 

حج به عربستان سعودی اعزام می شوند.
حجاج  خدماتی  کاروان  اولین  که  گفت  حامد  آقای 
کشور، امروز به طرف عربستان سعودی پرواز کرد و 
قرار است که اولین گروه حاجی ها که شامل ۵۴۰ نفر 
می شود از زون کابل، روز دوشنبه ۱8 اسد، به طرف 

عربستان سعودی، اعزام شود.
به گفته آقای حامد، کسانی که به زیارت حج می روند، 
قرار است که از چهار زون کشور به طرف عربستان 

سعودی انتقال داده شوند.
زون هایی که قرار است حاجی ها برای انجام فریضه ی 
حج اعزام شوند، شامل زون های کابل، هرات، کندهار 

و مزار شریف، می شوند.
مسوول مطبوعاتی وزارت حج و اوقاف در مورد سنین 
زایران حج گفت، برخی ها افراد خرد سن خانواده های 
خود را نیز با خود می برند اما مسوولین وزارت تالش 
افرادی را که باالتر از ۶۵ تا 7۰ سال سن  تا  می کنند 
دارند، اجازه ی سفر به حج را ندهند، چون ممکن است 
افرادی با سن باالتر زیر پا شوند و یا حادثه ای برای 

آن ها اتفاق بیفتد.
مرتضی حامد می گوید که برای رسیدهگی بهتر به امور 
حاجی ها، امسال تدابیر بهتری روی دست گرفته شده 

است.
مستقل  به طور  حاجی ها  مجمتع  امسال  او،  گفته  به 
برای  خدمات  و  رسیدگی  روند  که  شده  تشکیل 

حاجی ها را سهولت می بخشد.
تیم خدماتی که در »حرمین  او هم چنان گفت که در 
تا  شده  برگزیده  شایسته  افراد  شده،  تعیین  شریفین« 
خدمات و راهنمایی های بهتری را در عربستان سعودی 

برای حاجی های افغان ارایه کند.
این مقام وزارت حج و اوقاف گفت که امسال نسبت  
به سال های قبل در مودر تغذیه حاجی ها، تدابیر بهتری 
این  در  که  گفت  او  است.  شده  گرفته  دست  روی 
سال کوشیده شده است که هزینه ی کمتر و خدمات 
خوب تر به طور منظم در جریان زمان هایی که حاجی ها 
در مکه و مدینه به سر می برند، در سه وقت برای شان 

غذا رسانده شود.
اوقاف کشور  و  وزارت حج  که  مرتضی حامد گفت 
شرکت  با  سعودی  عربستان  به  حاجی ها  انتقال   برای 

هوایی آریانا افغان، قرارداد کرده است.
 

»پاکستانیهاکلداررادروالیاتمرزیترویجمیکنند«
بانک مرکزی:

افغانی،درسامانۀرژیمشناورباالوپایینمیرود

انتقالحاجیهابهعربستان
سعودیامروزآغازمیشود

وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث:

دردوهفته۸۰۱5خانوادهدرنتیجۀ
جنگبیجاشدهاند

مقامات نظامی:
طالباندرشمالشکستخوردهاند

با حوادث طبیعی می گوید که در ۱۵ روز  مبارزه  امور  وزارت دولت در 
نخست ماه اسد، 8۰۱۵ خانواده در نتیجه جنگ های جاری در ۱9 والیت 

کشور از خانه های خود بیجا شده اند.
با حوادث  مبارزه  امور  در  محمد عمر محمدی سخنگوی وزارت دولت 
دیروز یک شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که 8۰۱۵ خانواده 
در نتیجه تشدید جنگ ها در ۱۵ روز اول ماه اسد در والیت های هلمند، 
قندوز، ننگرهار، هرات، بغالن، پکتیکا، نورستان، جوزجان، میدان وردک، 
خوست، فاریاب، غزنی، تخار، زابل، نیمروز و بدخشان، از خانه های شان 

بیجاد شده اند.
آقای محمدی افزود که در جنگ های این ۱۵ روز، ۳8 نفر شهید و ۴۲ فرد 

غیر نظامی دیگر هم زخمی شده اند.
به گفتۀ او، در نتیجه حوادث طبیعی نیز در ۱۵روز اول اسد، ۱۲نفر کشته و 
۱9 تن زخمی شده اند و ۱۵ خانه به صورت کلی و 7۳خانه هم به صورت 

قسمی تخریب شده است.
سخنگوی وزارت دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی گفت که در نیمه 
اول ماه اسد، جمعا ۱۴۲۴فامیل در نتیجه حوادثی مانند سیالب ها، خشک 
های ضروری  کمک  آنان  همه  به  که  اند  دیده  آسیب  ها،  و جنگ  سالی 

غذایی و غیر غذایی توزیع شده است.
خانواده   ۱۲۶۰۰ امتیازات  و  حقوق  همچنین  وزارت  این  وی،  گفته  به 

قربانیان حوادث را نیز در این مدت توزیع کرده است.
این درحالی است که اخیرا جنگ و نا امنی ها در برخی والیت های کشور 

شدت گرفته است.
هم اکنون والیت های قندوز، ننگرهار، هلمند، تخار و برخی والیت های 
دیگر صحنه شدید ترین درگیری ها میان نیروهای امنیتی و طالبان و داعش 

هستند.
پیش از این سازمان ملل متحد نیز از افزایش تلفات افراد غیر نظامی در 

شش ماه نخست سال جاری میالدی ابراز نگرانی کرده است.
آگاهان نظامی و حقوق بشری می گویند که اگر نا امنی ها به همین منوال 
ادامه یابد احتماال تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه در نیمه دوم سال 

۲۰۱۶ هم بیشتر از نیمه اول این سال شود.

سرپل از والیت های نسبتآ نا آرام در شمال کشور است که در برخی از ولسوالی های این 
والیت گروه طالبان تحرکات و فعالیت های گسترده ای انجام می دهند.

به تازهگی جنرال مهمند کتوازی فرمانده قول اردو ۲۰9 شاهین در شمال کشور می گوید: 
»برای سرکوب مخالفان مسلح دولت و گروه طالبان نیروهای امنیتی آمادگی کامل دارند.« 
او با بیان اینکه به زودی یک عملیات نظامی برای پاکسازی ولسوالی کوهستانات والیت 
سرپل راه اندازی می گردد، افزود: »طالبان توانایی مبارزۀ رویارویی با نیروهای امنیتی را 

ندارند.« 
به گفتۀ آقای کتوازی نیروهای مشترک امنیتی آمادگی های الزم را برای آزاد سازی ولسوالی 
کوهستانات والیت سرپل گرفته اند تا این ولسوالی از وجود هراس افگنان پاکسازی گردد.
نامبرده به تلفات سنگین مخالفان مسلح دولت در چند ماه گذشته در مربوطات والیات 
شمال و شمال غرب کشور اشاره کرده می گوید: »طالبان در این حوزه شکست خورده اند.« 
گروه طالبان در آغاز سال جاری اعالم کرده اند که یک عملیات وسیع را بنام »عمری« 
اما فرمانده قول اردوی ۲۰9 شاهین از ناکامی این عملیات طالبان  اندازی نموده اند  راه 

سخن می زند.
موصوف بیان داشت: »در برابر حمالت طالبان عملیات نظامی نیروهای امنیتی تحت نام 
)شفق 9۵( راه اندازی گردیده است که در نتیجه آن طالبان به اهداف شوم شان نرسیده اند.« 
از سویی هم، جنرال بابه جان فرمانده پولیس ساحی زون 7۰7 پامیر در شمال کشور نیز 

تأکید می کند که نیروهای امنیتی آمادگی برای مبارزه با هراس افگنان را دارند.
در  که  نظامی  عملیات های  در  کامل  با هماهنگی  امنیتی  »نیروهای  کرد:  نامبرده تصریح 

والیات شمال و شمال شرق کشور راه اندازی می گردد، اشتراک می کنند.« 
جنرال بابه جان ایجاد هماهنگی و مسلکی بودن نظامیان افغانستان را در شکست گروه 
طالبان و مخالفان مسلح دولت اثر گذار دانسته، گفت: »نیروهای امنیتی توانایی سرکوب 

طالبان را دارند.« 
براساس گفته های مقامات امنیتی هم اکنون ۳ ولسوالی در والیات سرپل و بدخشان تحت 
کنترول گروه طالبان قرار دارد که آنان تأکید می کنند به زودی برای بازگیری آن عملیات 

نظامی صورت می گیرد.
قابل ذکر است که از آغاز سال جاری تا اکنون اکثر والیت های شمال و شمال شرق کشور 

میدان نبرد مسلحانه میان نظامیان افغان و گروه طالبان بوده است.

ACKU
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ورزش

رییس جمهـور ترکیـه بـا بیـان این کـه هنـوز بـاور نمی کنـد کـه خطـر 
کودتـای ۱۵ ژوئیـه بـه پایـان رسـیده باشـد، به انجـام اقدامات بیشـتر 
بـرای مبـارزه بـا سـازمان فتـح اهلل گولـن کـه از سـوی دولـت انقـره 

به عنـوان متهـم اصلـی کودتـای اخیـر معرفـی شـده وعـده داد.
و  رسـانه ها  نماینـده گان  بـا  دیـدار  در  اردوغـان  طیـب  رجـب 
روزنامه نـگاران گفـت: مغـز متفکـر بی رحمانـه بـازی می کنـد. مـن 
بـاور نمی کنـم کـه کودتـای ۱۵ جـوالی بـه پایـان رسـیده باشـد و به 

قـرار دارد. همیـن دلیـل دولـت هم چنـان در حالـت ُهشـدار 
اردوغـان بـا اشـاره بـه اتفاقـات کودتـای ۱۵ جـوالی و اسـتفاده از 
پایـگاه آلیکنجـی توسـعۀ کودتاچیـان اعالم کـرد: کودتا زمانی سـقوط 
کـرد کـه پایـگاه آلیکنجـی در سـاعات اولیـه ۱۶ جوالی بمباران شـد.
او در ادامـۀ اظهاراتـش بـا اشـاره به حضـور مـردم در خیابان هـا پـس 
از وقـوع کودتـای ۱۵ جـوالی گفـت: همـه گان بـه خیابان هـا هجـوم 
آوردنـد. مـا ملـت بسـیار ویژه یـی داریـم. امـکان نـدارد در مقابـل 
مردمـی کـه بـه دموکراسـی معتقـد هسـتند، بتوان بـا تانـک و خمپاره 

کرد. مقابلـه 
اردوغـان دربـارۀ علـت دعوت نکـردن از حـزب دموکراتیـک خلق در 
نشسـت بـا احـزاب ترکیه گفت: نمی توانم کسـانی را کـه از یک گروه 
تروریسـتی )پ.ک.ک( حمایـت می کننـد، بـه ایـن نشسـت دعـوت 
کنـم. اگـر چنیـن کاری می کردم، در برابر سـربازان و شـهیدان کشـور 

حرفـی نداشـتم و نمی توانسـتم بـه آن ها پاسـخ گو باشـم.
نگرفتـن هواپیمـای  قـرار  او دربـارۀ علـت مـورد هـدف  هم چنیـن 
حامـل او در شـب کودتـا توسـط جنگده هـای اف-۱۶ گفـت: در این 
جنگنده هـا مهمات الزم گذاشـته نشـده بـود، اگر بمب داشـتند، حتما 

بمبـاران می کردنـد.

ــرده  ــی را منتشــر ک ــی ویدیوی ــه تازه گ ــش ب ــتی داع ــروه تروریس گ
کــه حاکــی از آمــوزش صدهــا تــن از کــودکان ایــزدی در یکــی از 
ــت. ــاری اس ــای انتح ــام عملیات ه ــرای انج ــش ب ــای داع اردوگاه ه

در ایــن فلــم تعــداد زیــادی از کــودکان ایــزدی در یکــی از 
اردوگاه هــای آماده گــی داعــش موســوم بــه »بچــۀ شــیرها« در حــال 

ــتند. ــوزش هس آم
طبــق آمــار اعــالم شــده، تعــداد کــودکان ایــزدی در اســارت داعــش 
ــالش دارد  ــتی ت ــروه تروریس ــن گ ــه ای ــد ک ــن می رس ــه ۱۴۰۰ ت ب

ــد. ــل کن ــد عامــالن انتحــاری خــود تبدی ــه نســل جدی آن هــا را ب
پیــش از ایــن ادارۀ امــور ایزدی هــای ربــوده شــده در شــهر »دهــوک« 
عــراق اعــالم کــرد در حال حاضــر ۳77۰ ایــزدی در اســارت داعــش 

. هستند
مســووالن ایــن مرکــز تأکیــد کردنــد کــه نیروهــای وابســته بــه دولت 
اقلیــم کردســتان عــراق بــا حمایــت نیروهــای پیشــمرگ نزدیــک بــه 

۲۶۴۰ ایــزدی را از اســارت داعــش آزاد کرده انــد.
ــرای  ــا را ب ــودکان، آن ه ــن ک ــزی ای ــوی مغ ــا شست وش ــش ب داع

ــد. ــاده می کن ــاری آم ــات انتح ــرای عملی اج
ایــن گــروه تروریســتی در ســال ۲۰۱۴ چندین بــار دســت بــه اعــدام 
ــش از  ــی، بی ــۀ مســووالن عراق ــه گفت ــا زد و ب ــته جمعی ایزدی ه دس
۳۳ گــور دســته جمعی در نزدیکــی شــهر ســنجار و دیگــر مناطقــی 
کــه از آن جــا بیــش از ۴۰۰ هــزار ایــزدی دو طــول دو ســال گذشــته 

بیــرون شــده اند، کشــف شــده اســت.
عــالوه بــر ایــن، داعــش تعــداد زیــادی از زنــان و دختــران ایــزدی را 
بــه عنــوان بــرده فروخــت و آن هــا در معــرض خطــر تجــاوز قــرار 

گرفتنــد.
ــه  ــش از این ک ــت، پی ــار داش ــزدی اظه ــران ای ــن دخت ــی از ای یک
موفــق بــه فــرار شــود،  هشــت بــار توســط داعشــی ها فروختــه شــد.
فعــاالن حقوقــی بــر ایــن باورنــد کــه نزدیــک بــه ۳۰۰۰ زن در حــال 
حاضــر در اســارت داعــش و بردگــی جنســی ایــن گــروه تروریســتی 
قــرار داشــته و مــورد ضــرب و شــتم و شــکنجه قــرار گرفتــه و یــا از 

غــذا محــروم می شــوند.
گرچــه تعــدادی از زنــان و دختــران ایــزدی موفــق بــه فــرار از دســت 
ــارت  ــان در اس ــادی از آن ــداد زی ــوز تع ــا هن ــده اند ام ــش ش داع
داعــش بــوده و برخــی از آنــان نیــز دســت بــه خودکشــی می زننــد.

توفیق بخشـی، نخسـتین ورزشـکار افغانسـتان است که در مسـابقات المپیک 
ریـو مسـابقه می دهـد. براسـاس برنامه هـای المپیـک برازیـل، مسـابقۀ توفیق 
بخشـی، جودوکار افغانسـتان به روز پنج شـنبه در روز ششم مسـابقات تنظیم 

شـده است.
بخشی در این مسابقات با حریف ۶۴ کیلویی خود مبارزه خواهد کرد.

در مسـابقات ریـو ۱۱ هـزار ورزشـکار از ۲۰7 کشـور اشـتراک کرده   انـد و 
امریـکا بـا داشـتن ۵۵۴ ورزشـکار، بیشـترین ورزشـکار را در این مسـابقات 

دارد.
در ایـن بازی هـا ورزشـکاران کشـورهای سـویلی، سـودان و کوسـووا کـه 

پناه جـو هسـتند نیـز اشـتراک کرده انـد.
رقابت هـای ریـوی المپیـک برازیـل تـا ۲۱ ماه جـاری ادامه خواهد داشـت و 

ورزشـکاران از ۲8 رشـتۀ مختلـف بـا هم رودررو می شـوند.
قـرار بـود روح اهلل نیکپـا، مـدال آور المپیک هـای دیگـر، بیـرق افغانسـتان را 
حیـن رژه در مراسـم افتتـاح المپیـک انتقـال دهد. امـا او آماده نشـد و توفیق 

بخشـی ایـن مسـوولیت را بـه عهـده گرفت.
در المپیـک سـال جاری، کیمیـا یوسـفی و عبدالوهاب ظاهری بازیکنان رشـتۀ 

اتالتیـک نیز بخشـی را همراهـی می کنند.
ایـن نخسـتین بار اسـت کـه افغانسـتان بـه دلیـل مشـکالت در رهبـری اش 

بازیکنـان کمتـری بـه المپیـک می فرسـتد

تیـم فوتبـال ۱9 سـال افغانسـتان کـه در این روزها در تاشـکند ازبکسـتان به 
منظور اشـتراک در مسـابقات زیر ۱9 سـال مرکز اسـیا حضور دارد، در اولین 

دیـدار خـود با تیم »ب« ازبکسـتان با شکسـت روبه رو شـد.
تیـم ملـی ۱9 سـال افغانسـتان نتوانسـت در مقابـل میزبـان مسـابقات نمایش 
خوبـی داشـته باشـد و بـا دریافـت دو ُگل در دقایـق ۵ و ۶۱، اولیـن بـازی 
خـود را بـه حریـف واگـذار کـرد. بـا توجـه بـه تسـاوی ۲-۲ میـان تیم های 
ازبکسـتان »ب« و قرقیزسـتان در بازی روز گذشـته، افغانسـتان دیگر شانسی 

بـرای اول شـدن در گـروه خـود ندارد.
افغانسـتان اگـر بتوانـد در بازی فـردا مقابل قرقیزسـتان به پیروزی برسـد، به 
حیـث تیـم دوم گـروه بـرای کسـب مقام سـومی بـا تیـم دوم گـروه دیگر به 
روز سـه شـنبه مقابلـه خواهـد کـرد، در غیـر آن مجبـور اسـت بـا تیـم آخر 

گـروه دیگـر روی کسـب مقـام پنجـم زور آزمایـی کند.
سـفر زمینـی تیـم ملـی بـه ازبکسـتان و رسـیدن آن هـا بـه تاشـکند در روز 
افتتاحیـۀ مسـابقات و هـم چنین پیوسـتن دو بازیکن افغانسـتان مقیـم امریکا 
بـه ترکیـب تیم تنهـا یک روز قبل از مسـابقات بـه اضافـه مربی گری ضعیف 
از عواملـی می تواننـد باشـند کـه انتظـارات را از تیـم ملـی ۱9 سـال پاییـن 

آورده اسـت.
مسـابقات ۱9 سـال مرکـز آسـیا با اشـتراک ۴ تیـم از کشـورهای افغانسـتان، 
قرقیزسـتان، ترکمنسـتان، تاجیکسـتان و ۲ تیم »الف« و »ب« از ازبکستان روز 
گذشـته در تاشـکند پایتخت کشـور ازبکسـتان شروع شـد. تیم ملی ۱9 سال 
ایـران در اخریـن دقایـق از اشـتراک در این مسـابقات انصـراف داد به همین 
دلیـل دو تیـم از ازبکسـتان میزبـان در ایـن مسـابقات شـرکت کـرده اسـت. 
افغانسـتان در ایـن مسـابقات در گـروه الـف بـه همـراه تیـم ملـی ۱9 سـال 

قرقیزسـتان و تیـم ملی ب ۱9 سـال ازبکسـتان قـرار دارد.

اردوغان:
هنوزتهدیدکودتابهپایان

نرسیدهاست

داعش۱4۰۰کودکایزدیرا
انتحارآموزشمیدهد

افغانستانروزپنجشنبه
درریوبهصحنهمیآید

شروعبدافغانستان

درمسابقات۱۹سالمرکزآسیا

محمد اكرام اندیشمند

رییس جمهـور اشـرف غنـی کـه دیـروز)۱۶ اسـد ۱۳9۵(بـا 
رییـس اجرایـی داکتـر عبـداهلل، برنامـۀ مدیریت ملـی عامه را 
افتتـاح کـرد و بـه وزیـر مالیۀ خـود مـدال داد، توسـعۀ پایدار 
اقتصـادی و خودکفایـی افغانسـتان را مسـتلزم برنامه هـای بـزرگ توسـعه یی، 

عوایـد پایـدار و افزایـش شـفافیت، حسـاب دهی و پاسـخ گویی خوانـد.
هـر چنـد آقـای رییس جمهـور از افزایـش بیسـت و دو در صـدی عوایـد 
داخلـی در زمـان ریاسـت جمهـوری خویـش سـخن گفـت، اما هیچ نشـانی 
از تغییـر و اثرگـذاری ایـن افزایـش ۲۲ در صـدی عوایـد بـر توسـعۀ پایـدار 
اقتصـادی، اجتماعـی و سیاسـی افغانسـتان بـه نظـر نمی رسـد. ایـن درحالـی 
اسـت کـه رییس جمهـور غنـی در صحبـت بـا اعضـای شـورای ملـی یـا 
پارلمـان افغانسـتان در ارگ کابـل کـه بـه رخصتـی تابسـتانی می رفتنـد، بـه 
موفقیت هایـش در جلـب حمایـت و همـکاری خارجی به خصـوص امریکا و 
کشـورهای عضـو ناتـو، تأکیـد به عمـل آورد و آن را دسـت آورد بسـیار مهم 

کرد. ارزیابـی 
در ایـن تردیـدی نیسـت کـه توسـعۀ پایـدار در عرصه هـای مختلـف حیـات 
افغانسـتان بـدون خودکفایـی و بـدون دولـت ملـی و حکومـت داری سـالم 
تـا  امریکایی هـا  از  غربـی  حمایت  هـای  و  نمی شـود  محقـق  پاسـخ گو،  و 
اروپایی هـا بـرای افغانسـتان درمانـده و نیازمنـد بسـیار مهـم اسـت. ولیکـن 
اشـرف غنـی و همراهـان حکومـت او بـه خوبـی می دانند که دسـت حمایت 
خارجـی، به خصـوص حمایـت نظامـی و مالـی امریکایی هـا و غربی هـا تـا 
ابـد بـر سـر افغانسـتان نیسـت و هر وقت کـه سیاسـت و منافع آن هـا ایجاب 
کـرد، بـه ایـن حمایـت نقطـۀ پایـان می گذارنـد. آیـا رییس جمهـور غنـی و 
دولت مـداران همـراه او می تواننـد تـا پیـش از برداشته شـدن دسـت حمایـت 
امریـکا و غـرب، دولـت و حکومـت ملـی مـدرن، سـالم و پاسـخ گو، متوازن 
دهنـد؟  افغانسـتان شـکل  اقتصـادی  پایـدار  توسـعۀ  بـا  را  عدالت محـور  و 
نشـانه های روشـن و غیرقابـل انـکار ایـن توسـعه و چنین دولـت و حکومت 

چیسـت و در کجـا اسـت؟

روح اهلل یوسف زاده

زانکه از قرآن بسی گمره شدند 
زین رسن قومی درون چه شدند 

مر رسن را نیست جرمی ای عنود 
چون ترا سودای سر باال نبود    

با گوش های  با صدای غران در مسجد سخنرانی می کند و من  مال  صاحب 
چموش در خانه آن را می شنوم:

می فهمیدیم  می خواندیم  اگر  نمی خوانیم،  صحیح  را  قرآن  ما  قسم  خدا  »به 
انرژی  است،  اخالق  است،  اقتصاد  است،  است؛ سیاست  قرآن همه چیز  که 

هستوی است...«
من نیز حرف های مال را تصدیق می کنم فقط با این تبصره که دقیقًا گناه صحیح 
نخواندن و صحیح نفهمیدن قرآن نیز به گردن خود مالست که با تنگ کردن 
نداده و  این کتاب  از  انسانی و عالمانه  به فهم  تأویل، مجالی  دایرۀ تفسیر و 
نمی دهد. ذهن مال بیشتر به آیات قهر و عذاب و عقوبت انس دارد تا آیات 
رحمت و مغفرت. از همین روست که نتوانسته دانش و اقتصاد و اخالق و 

انسانیت به معنای واقعی را از قرآن استخراج کند. 
هرچند می دانم که مال صاحب چند کلمه حرف حساب دربارۀ قرآن و شریعت 
را طوطی وار سر منبر تکرار می کند و ذهن ساده و جوال گرفته اش نتوانسته از 
پوسته و ظاهر شریعت فراتر رود تا در آن علم و اقتصاد را بیابد؛ اما حتم دارم 
که اگر روزی مال صاحب تکانی به خود بدهد و بخواهد مرواریدی از دریای 
هسته یی  بمب  جز  چیزی  مروارید  آن  کند،  صید  عظیم الشأن  قرآن  پرگوهر 

نخواهد بود.
***

پ ن ۱: مال صاحب چنان با شور و ولع و تأکید خاصی وجود فرمول انرژی 
هسته یی در قرآن را به مردم تذکر می داد که الجرعه دانستم که غایت جنابش از 
»همه چیز بودن قرآن«، بمب هسته یی و فتح و فتوح جهانی در آخرالزمان است 
و سیاست و اقتصاد و اخالق، همه پیش این غایت مبارکش »کشک« هستند.

پ ن ۲: منظورم از »مال« همان جان و جهان ندیده هایی است که با خواندن 
تعداد محدودی کتاب و آیت و حدیث، منبر رفته اند و خود را مرکز ادراک 
هشدار  و  موعظه  تیغ  به  را  آدم  و  عالم  می خواهند  و  کرده اند  گمان  جهان 
بنوازند. صد البته حساب عالمان واقعی دین که با کمال نرمش و فروتنی سخن 

می گویند و بذر محبت و مدارا می کارند، جداست!

اصغر اشراق

طبـق معلومـات موثـق، طالبانی کـه امروز در هلمنـد به جنگ 
رو آورده انـد، طالبـان محلـی ولسـوالی های سـنگین، مارجه و 
خانشـین انـد کـه در یـک جنـگ مافیایی بـرای کنترل بیشـتر 
بـر قاچـاق مـواد مخـدر، قدرت نمایـی و جنگ طلبـی دارند.ایـن قدرت طلبی 
قبیله یـی خان هـای محلـی اسـت کـه متأسـفانه در چندیـن سـال گذشـته بـا 
سیاسـت »بـرادران ناراضـی« و »حفـظ سـنت قبایلی« آقـای کـرزی، هم چنان 
افغانسـتان را در ناامنـی نگـه داشـته اسـت و هر روز شـمار زیـادی از جوانان 

کشـور را قربانـی می گیرد.
بـا ایـن حـال، امـا هیـچ تحرکی تـا کنون از سـوی نیروهـای خارجی مسـتقر 
در هلمنـد بـرای سـرکوب »یاغیـان« و هراس افکنان صورت نگرفته اسـت. بر 
بنیـاد گزارش هـای موثقی که دریافـت کرده ام، چندی پیـش برخی فرماندهای 
ارتـش ملـی در هلمنـد از ایـن بابـت بـا قوماندانـان امریکایی مشـاجراتی هم 
داشـته اند کـه اگـر اقـدام نمی کنیـد و یـا در همـکاری بـا نیروهـای ارتـش 
ملـی درسـت عمـل نمی کنیـد؛ از هلمنـد برآییـد تـا مـا خـود مسـتقالنه علیه 
هراس افکنـان اقـدام کنیـم. همیـن مشـاجرات باعـث می شـود تـا چنـد روز 
پیـش نیروهـای امریکایـی در اقدامـی هوایی، والـی نام نهاد طالبـان در هلمند 

و ولسـوال نام نهـاد طالبـان در نادعلـی را مـورد هـدف قـرار بدهند.

ACKU
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به جز »سخن ماندگار، مسؤولیت ديگر 
نبشته ها به نويسنده گان بر مي گردد.

 چاپ: مطبعه امام - 0799142999 

نشاني: سرک کارته آريانا کوچه سوم 
دست چپ

مسئوالن و دست اندرکاران محترم روزنامه ماندگار!
در پیونـد بـه مطلـب منتشـره در صفحه آخـر شـماره ۱8۳۶ مورخ 
یکشـنبه ۱7 اسـد ۱۳9۵ روز نامـه ماندگار، تحت عنـوان نامه وارده 
قابـل توجـه ارگان هـای ملی و بیـن المللی مقیم کابـل، اداره محلی 
بامیـان، بـا احتـرام به اصـول و ارزش هـای دموکراسـی و به منظور 
رعایـت اصـل پاسـخگویی، حکومـت محلـی توضیحـات الزم را 
خدمـت شـما و خواننـدگان گرامـی روز نامـه مانـدگار تقدیـم می 

. کند
متعاقبـًا، اداره محلـی بامیـان انتظار دارد مسـئولین محتـرم روز نامه 
مانـدگار، بـا در نظر داشـت اصل بـی طرفی، تـوازن، صحت، دقت 
و اصـول و اخـالق رسـانه ای، پاسـخ اداره محلی بامیـان را در عین 

سـتون و صفحـه به چاپ رسـانده و ممنون سـازند.
پاسخ به ادعاها:

در آغـاز، نویسـنده نامـه مدعـی اسـت: ما شـهروندان تاجیـک تبار 
ولسـوالی هـای مرکز، کهمرد، شـیبر، سـیغان و پشـتون تبـار بامیان 
مـورد سیاسـت حـذف و پاکسـازی قومـی بـه گونـه گسـترده و 
سـازمانمند از سـوی حکومـت محلـی از وابسـتگان حزبـی محمد 

کریـم خلیلـی، در پانـزده سـال گذشـته قـرار گرفتـه ایم.
واضـح و آشـکار اسـت کـه چنیـن ادعایـی، که فاقـد ارائـه ی ادله 
و اسـناد باشـد، کار دشـواری نیسـت، زیرا در نبود حس مسـئولیت 
هـای شـهروندی و اخـالق اجتماعی، اتهام بسـتن و شـایعه کردن، 
بـه منظـور مکـدر سـاختن فضـای وحـدت، بـرادری و برابـری 

بامیانـی هـا، برایـش کـدام قبـح و مالمـت وجدانی نـدارد.
خیلـی خوب می شـد کـه نویسـنده این نامـه به صـورت مصداقی 
مـواردی از سیاسـت حذف و پاکسـازی قومی را بیـان می کرد و از 
کلـی گوئـی و چیدمـان کلمـات و جمالت گنـگ و مبهـم پرهیز و 

عینـی و مـوردی، بـه آنچـه ادعا کـرده اند، مـی پرداخت.
اداره محلـی بامیـان، بـا حفـظ احتـرام بـه تمـام دیـدگاه و نظریات 
شـهروندان و قضاوتـی کـه نسـبت بـه رونـد حکومتـداری محلـی 

بامیـان دارنـد، ذیـاًل پاسـخ اش را ارائـه مـی کند.
حذف سیاسی و پاکسازی قومی:

و  مرکـزی  احصائیـه  ملـی،  همبسـتگی  برنامـه  آمارهـای  مطابـق 
چندیـن نهـاد ملـی و بیـن المللـی دیگـر، شـهروندان تاجیـک تبار 
بیـن ۱۰ تـا ۱۵ فیصـد کل جمعیـت بامیان را تشـکیل مـی دهد، اما 
حضـور بـرادران تاجیـک در ادارات دولتـی ۲۶% و حضور برادران 

پشـتون 7% می باشـند.
پسـت هـا و کرسـی هـای، عمدتـًا کلیـدی، کـه توسـط بـرادران 
تاجیـک اداره می شـوند، عبارتند از: قومانـدان امنیه، رئیس محکمه 
اسـتیناف، رئیـس محکمـه شـهری، رئیـس عدلیـه، رئیـس ارشـاد، 
حـج و اوقـاف، ، مـواد نفتـی، ولسـوال سـیغان، ولسـوال کهمرد، د 
افغانسـتان بانـک، رئیس محکمه سـیغان، رئیس سـارنوالی سـیغان، 
قومانـدان امنیه سـیغان، قومانـدان امنیه یکـه ولنگ، قومانـدان امنیه 
کهمـرد، رئیـس محمکه و رئیس سـارنوالی کهمـرد، رئیس محکمه 

پنجـاب، قومانـدان پولیس سـرحدی، 
همچنیـن پسـت هـا و کرسـی هایـی کـه توسـط بـرادران پشـتون 
مـا مدیریـت و رهبـری مـی شـوند، عبارتنـد از: رئیـس سـارنوالی 
اسـتیناف، رئیـس صحـت عامـه، معـاون اول ریاسـت امنیـت ملی، 

آمریـت کوچـی هـا و قومانـدان امنیـه ورس.
آمـار ارائـه شـده، خـود سـندی اسـت بـر بطـالن ادعاهـای مطرح 
شـده کـه مدعـی حـذف قومـی در حکومتـداری محلی بامیـان می 
باشـد و از جانبـی، برهمـگان واضـح اسـت کـه نزدیک به 9 سـال 
خانـم حبیبـه سـرابی و نزدیـک بـه ۲ سـال غـالم علـی وحـدت 
متصـدی پسـت والیـت بامیـان بـود و هیـچ کـدام، وابسـتگی بـه 
حـزب وحدت اسـالمی افغانسـتان به رهبـری محمد کریـم خلیلی 
بـر بطـالن و سیاسـی بـودن  نداشـتند کـه دلیـل دیگـری اسـت 

ادعاهـای مطـرح شـده در ایـن نامـه.
ب: گزارش هیئت های حقیقت یاب

در بخـش دیگـری از ایـن نامـه آمـده اسـت: هیئتـی بـرای حقیقت 
یابـی متشـکل از نماینـدگان بـا صالحیـت وزارت خانـه هـا بـه 

ریاسـت عبیـداهلل بارکزی رئیس کمیسـیون سـمع شـکایات مجلس 
نماینـدگان بـه بامیـان سـفر نمودنـد. هیئـت فیصلـه نمود تا ماسـتر 
پـالن کـه منجـر بـه حـذف قومـی مـی گـردد تعدیـل گردد، شـهر 
قدیـم دو بـاره فعال گـردد، برای صاحبان ملکیت شـهر تـازه اجازه 
فعالیـت اقتصـادی داده شـود و تمام زمین های غصب شـده شـامل 
شـهرک هـا و شـهر یعنـی بـازار تازه بـه صاحبـان آن بـدون دوران 

شـود. برگردانده 
اداره محلـی بامیـان، بـه منظـور تأمیـن شـفافیت، پاسـخگویی و 
عدالـت، خـود از ایـن هیئـت دعـوت کـرده بـود و در مـدت زمان 
حضـور ایـن هیئـت و هیئـت هـای بعـدی، ضمـن اسـتقبال، از 

هیچگونـه همـکاری بـا آن دریـغ نورزیدنـد.
امـا آنچـه کـه در ادعـا شـده اسـت کـه ایـن هیئـت فیصلـه کـرده 
اسـت ولـی اداره محلـی آن هـا را عملـی نکرده اسـت، ذیاًل پاسـخ 

دهد: مـی 
ایـن هیئت در گزارشـی که در جلسـه عمومی مجلس   .۱
مطـرح کـرد، تعدیـل ماسـتر پـالن فرهنگـی بامیـان بـود. حاالنکـه 
چانچـه تهیه و سـاختن ماسـتر پـالن فرهنگی بامیـان، کار حکومت 

افغانسـتان نبـود، بنـاًء تعدیـل آن نیـز در حیطه و حـوزه کار دولت 
جمهـوری اسـالمی افغانسـتان نیسـت بلکـه ماسـتر پـالن فرهنگی 
بامیـان، محصـول کار، زحمـت، تالش و هزینه هـای هنگفت مالی، 
زمانـی، علمـی و فنـی معتبـر تریـن نهادهـای علمـی، فرهنگـی و 
تاریخـی جهـان، ماننـد دانشـگاه آخـن آلمـان، یونیسـکو، چندیـن 
نهـاد علمـی و فرهنگـی جاپـان، و وزارت خانـه هـای سـکتوری 
افغانسـتان، اسـت و بـه عنـوان یـک اثـر مانـدگار بشـری تعلـق به 
فرهنـگ، تاریـخ و تمدن بشـر دارند. بناًء تعدیـل آن نه از صالحیت 
اداره محلـی بامیـان اسـت و نـه از صالحیـت شـورای ملـی، لذا به 
بـاور مـا ایـن بخش از اعتـراض این نامـه متوجه حکومـت مرکزی 
و سـازمان علمـی، فرهنگی و آموزشـی ملـل متحد)یونیسـکو( می 
شـود و اداره محلـی بامیـان، بـر اسـاس قانـون اساسـی، تعهدات و 
توافقـات دولـت مرکـزی بـا طرف هـای قـرار داد، خـود را مکلف 
بـه اجرائـی کـردن وظایف و مکلفیت هـای قانونی و اداری سـپرده 
شـده مـی داند و هرگونه شـکایت و اعتراضـی را در این خصوص 

مربـوط به خـود نمـی داند.
در خصـوص غصـب زمیـن، اداره محلـی بامیـان بـار   .۲

بـار اعالم کرده اسـت که آماده اسـت بـه تمام ادعاهای شـهروندان 
مبنـی بـر غصب زمیـن از طریـق مراجع قانونـی و نهادهـای عدلی 
و قضائـی رسـیدگی کند ولی آنچه مسـلم اسـت تاکنـون هیچگونه 
سـندی در ایـن خصـوص ارائه نشـده اسـت. بـا اسـتفاده از همین 
فرصـت یـک بـار دیگـر اعـالم مـی کنـد کـه اگـر از کسـی زمینی 
غصـب شـده باشـند و یـا مطالبـات و خواسـته ای، مطابـق قانـون 
و حقـوق شـهروندی داشـته باشـند، اداره محلـی بامیـان مکلـف و 
موظـف بـه پاسـخگویی و عرضـه خدمـات عادالنـه مـی باشـند و 

آمـاده انجـام وظایـف اداری اش مـی باشـد.
فعـال شـدن بـازار قدیـم: چنانچـه قبـاًل تذکـر رفت،   .۳
ماسـتر پـالن فرهنگـی بامیـان بین سـال هـای ۲۰۰۲ تـا ۲۰۰۵ تهیه 
و سـاخته شـده اسـت و مطابـق ایـن ماسـتر پـالن هرنوع سـاخت 
و سـاز در سـاحات سـرخ و سـبز بـه صـورت مطلـق ممنـوع مـی 
باشـد. از جانبـی ایـن بـازار کهنـه بامیـان در نتیجه حمـالت طالبان 
در سـال هـای ۱۳77 تـا ۱۳8۰ کامـاًل ویـران و نابود شـده اسـت و 
فعـاًل ایـن بازار در ماسـتر پـالن فرهنگی بامیـان وجود نـدارد. بناًء 
ایجـاد هـر نوع تغییرات مسـتلزم اجازه یونیسـکو، وزارت اطالعات 

و فرهنـگ و دیگـر نهادهـای علمـی و فرهنگـی ملی و بیـن المللی 
مـی باشـد و اداره محلـی بامیـان در ایـن خصوص فاقـد صالحیت 
مـی باشـد و تنهـا وظیفـه و رسـالتی کـه دارد حمایـت، حفاظت و 

حراسـت از ماسـتر پـالن فرهنگـی بامیـان اسـت و دیگـر هیچ.
شـهر جدیـد: بـازار بامیان که موسـم بـه بـازار غلغله   .۴
نیـز می باشـد، در نبـود یک مرکز تجـاری و گردش سـرمایه ایجاد 
و در تاریـخ ۱۳87/۶/۲8 مطابـق حکـم شـماره ۳989 مقـام عالـی 
ریاسـت دولـت جمهـوری اسـالمی افغانسـتان، انتقال مـوازی)8۰( 
هشـتاد جریـب زمیـن دولتـی به ریاسـت شـاروالی منظـور گردید.
در ایـن بـازار همـه شـهروندان بامیـان سـهم دارنـد و بـه صـورت 
نمونـه ۴ سـرای کـه هرکـدام بیشـتر از ۱۰۰ دکان دارنـد در ملکیت 
بـرادران تاجیـک تبـار بامیـان اسـت و عالوه بـر آن، فقط در سـال 
۱۳8۴ بیشـتر از ۶۰ دکان را بـه صـورت اختصاصی برای کاسـبان و 

دکانـداران تاجیـک توزیع کـرده اند.
انکشـاف در ولسـوالی هـا: اداره محلـی بامیـان خـود   .۵
را متعهـد بـه قانونمنـدی و انکشـاف متـوازن مـی دانـد و ادعـای 
غیـر متـوازن بـودن انکشـاف نیز چیـزی جز یـک توهم و یـا افواه 

نیسـت.
در سـطح والیـت بامیـان )۳۳8( باب مکتب اسـت کـه )۱۱۲( با آن 
تعمیـر ندارنـد. امـا در ولسـوالی سـیغان و کهمرد که باشـندگان آن 
مختلطـی از اقـوام هـزاره، تاجیـک و پشـتون می باشـند )۵۱( باب 
مکتـب دارنـد کـه از ایـن جمله فقط )8( بـاب مکتب بـدون تعمیر 
انـد، در سـطح والیـت بامیـان ۱۰۰ مرکـز صحـی فعالیـت می کند 
کـه ۱8 مرکـز صحـی بـدون تعمیـر انـد ولـی مراکز صحـی در دو 
ولسـوالی کهمـرد و سـیغان تمامـًا دارای تعمیر اساسـی و اسـتندرد 

است.
در ولسـوالی سـیغان و کهمـرد دور اول و دوم برنامـه همبسـتگی 
ملـی تطبیـق و تکمیل شـده اسـت، حاالنکـه در دو ولسـوالی تمامًا 
هـزاره نشـین پنجـاب و ورس، کـه از لحاظ جمعیتی و مسـاحت ۴ 
تـا 8 مرتبـه بزرگتـر و وسـیعتر انـد، مرحلـه دوم برنامه همبسـتگی 

ملی هنوز شـروع نشـده اسـت.
خشـونت و بـد رفتاری پولیـس: آنچه در ایـن نامه از   .۶
خشـونت و بـد رفتـاری پولیس بـا شـهروندان تاجیک تبار سـخن 
گفتـه شـده اسـت، همیـن کفایت مـی کند کـه به عکس های نشـر 
شـده در صفحـات اجتماعـی دقت شـود کـه چی کسـی در تالش 

نجـات خـود از چنـگ طـرف مقابـل اسـت؟
دومـًا، قومانـدان امنیـه و بخـش اعظـم از هیئـت رهبـری پولیس را 

بـرادران تاجیـک ما تشـکیل مـی دهند.
سـومًا، نزاع از جایی آغاز می شـود که کارمندان ریاسـت شـاروالی، 
بـه منظـور تنظیم، تنظیـف و اصالحات شـهری و همچنیـن بخاطر 
احیـای مجـدد سـاحات سـبزی کـه از دسـت رفتـه بـود، اقـدام به 
انتقـال دسـت فروشـی هـا، غرفـه هـا و کانتینرهایـی مـی کننـد که 
بـاالی سـاحات سـبز و زمیـن هـای زراعتـی قـرار داشـتند و ایـن 
اقـدام بـا مخالفـت و ممانعـت سـه چهـار نفـر از کسـانی مواجـه 
مـی شـوند کـه تالش دارنـد هرگونـه اقـدام و فعالیت هـای اداری 
و حکومتـی را سیاسـی بسـازند و منافـع شـخصی شـان را نسـبت 
بـه منافـع عامـه، محیـط زیسـت، ماسـتر پـالن فرهنگـی، زیبایی و 
سرسـبزی بامیـان ترجیـح می دهند، ایـن افراد به منظور رسـیدن به 
اهـداف خویـش باالی کارمندان ریاسـت شـاروالی حملـه می کنند 
و کار منـدان بـه ناچـار از پولیـس کمـک مـی خواهـد، بـه محض 
رسـیدن پولیـس، همیـن افراد بـاالی پولیس نیـز حمله مـی کنند و 
قصـد خلـع سـالح و ایجاد آشـوب و غوغا نمودند که بـا همکاری 
مـردم و شـهروندان شـریف بامیان، اعـم از تاجیک و هـزاره، که به 
کمـک پولیـس و کارمندان شـاروالی شـتافته انـد، دسـتگیر و برای 
مدتـی در نظـارت خانـه پولیـس انتقال مـی گردند که پـس از پا در 
میانـی بـزرگان و متنفذیـن، بـا ارائـه تضمین خـط و اظهـار ندامت 

رهـا مـی گردد.
در رابطـه بـه سـه مـورد خواسـته ای که در ایـن نامه   .7
گنجانیـده شـده اسـت، اداره محلی بامیان و شـخص مقـام والیت، 
از تمـام تصامیـم و هدایـات حکومـت مرکـزی، چـه در خصوص 
شـخص مقـام والیـت و چـه در رابطـه بـه اجـراآت حکومتـی، 
حمایـت و پشـتیبانی می کند و مطمئن اسـت کـه رهبری حکومت 
وحـدت ملـی، منافـع مـردم و ارزش هـای قانون اساسـی، تعهدات 
ملـی و بیـن المللی و شـکوه و عظمت فرهنگـی، تاریخی و تمدنی 
بامیـان را بـه نیکـی درک مـی کننـد و از آن حمایـت و پاسـداری 

کرد. خواهنـد 
با احترام

بخش مطبوعات و ارتباط دفتر مقام والیت بامیان

د کندز دوالیتي شورا غړي وايي چې درې اوونۍ شوي چې د 

قلعۀ زال ولسوالۍ مرکز د وسله والو طالبانو په ولکه کې دی، 

دغه  چې  توانېديل  دې  نه  ځواکونو  دولتي  پورې  تراوسه  خو 

ولسوالۍ بېرته ونیسې.

یاد استازي وايي، د دې والیت د قلعۀ زال ولسوايل درې اونۍ 

شوي چې د وسله والو طالبانو په کنټرول کې ده چې له کبله 

یې د دې ولسوالۍ اوسېدونکي ډېر زیامنن شوي دي.

د کندز د والیتي شورا یو تن غړی اسدالله سادات وايي چې 

او  ده  والو طالبانو رسه  له وسله  توګه  بشپړه  په  دغه ولسوايل 

یوازې څلور کيل یې له دولتي ځواکونو رسه دي.

»د  وویل:  داسې  ته  راډيو  ازادي  اړه  دې  په  سادات  ښاغيل 

قلعۀ زال ولسوالۍ درې اوونۍ کیږې د وسله والو طالبانو په 

ولکه کې ده او د دې ولسوالۍ یوازې څلور کيل له دولت رسه 

دي او ددې ولسوالۍ خلک له ډېرو ستونزو رسه مخامخ دي.«

په ورته وخت کې د والیتي شورا یوبل غړي غالم رباين رباين 

هم وايي چې د قلعۀ زال ولسوالۍ مرکز در اوونۍ کېږې چې د 

وسله والو طالبانو ترادارې الندې ده.

قلعۀ زال  د  طالبانو  والو  »وسله  کړه:  زیاته  رباين  ښاغيل 

ولسوالۍ پر مرکز باندې پرله پسې تعرضونه وکړل چې په پایلې 

کې د ولسوالۍ مرکز او د امنیې قوماندانۍ مرکز سقوط وکړ او 

تراوسه پورې د طالبانو په کنټرول کې ده.«

د کندز د والیتي شورا غړي زیاتوي چې د دغې جګړې له کبله 

ولسوالۍ څخه بې ځایه شوي  قلعۀ زال  له  په سلګونه کورنۍ 

دي او ملکي خلکوته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.

د  ده،  کې  کنټرول  په  چا  د  مهال  اوس  ولسوالۍ  دغه  داچې 

جنګ په لومړۍ کرښه کې د کامنډو ځواکونو څو تنو رس تېریو 

په دې اړه یې داسې وویل: »نوم مې لعل ويل دی د کامنډو 

قلعۀ زال  د  او  یو  راغيل  دلته  موږ  یم،  رستېرې  کنډک  لسم  د 

ولسوالۍ مرکز اوس مهال د طالبانو په کنټرول کې دی.«

دنده  کې  کنډک  لسم  په  کامنډو  د  او  دی  سباوون  مې  »نوم 

او  ده  کې  الس  په  طالبانو  د  مرکز  ولسوالۍ  قلعۀ زال  د  لرم، 

پورته  ورڅخه  دود  او  اچولې  اور  یې  ته  ودانۍ  ولسوالۍ  د 

کېږي.«

بل خوا د کندز د وايل ویاند سید محمود دانش له ازادي راډیو 

رسه په خربو کې وویل چې اوس مهال د قلعۀ زال ولسوالۍ 

د  طالبان  او  لري  موقعیت  منځ کې  په  ډګر  د  د جګړي  مرکز 

ولسوالۍ مرکز ته الس رسی نه لري.

ښاغلی دانش په دې اړه وايي: »د ولسوالۍ مرکز اوس مهال د 

جنګ په منځ کې موقعیت لري او له څو ورځو راهیسې په دې 

ولسوالۍ کې جګړه جریان لري او د کندز خلکو ته ډاډ ورکوم 

له شتون  طالبانو  د  ټولې سیمې  ددغه والیت  به  ژر  ډېر  چې 

څخه تصفیه يش.«

د یادونې ده چې د قلعۀ زال ولسوالۍ د کندز ښار لودېځ لورې 

ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ په دوه برخو وېشل شوي، 

یوکال  باندې  قلعۀ زال سیمه څه  د  آقتپه، خو  او  قلعۀ زال  لکه 

د  بیا  ده، خو  کنټرول کې  په  طالبانو  والو  د وسله  کېږې چې 

دې  د  او  لري  موقعیت  کې  سیمه  په  آقتپه  د  مرکز  ولسوالۍ 

ولسوالۍ خلک وايي چې درې اوونۍ کیږې ددغې ولسوالۍ 

مرکز هم د طالبانو په کنټرول کې ده او نوموړې ولسوالۍ له 

تاجکستان هېواد رسه ۱۶۰ کیلومرته ګډه پوله هم لري.

الله مجاهد چې ځان د وسله والو  په همدې حال کې ذبیح 

د  الهم  ولسوالۍ  دغه  چې  وايي  کوي  معريف  ویاند  طالبانو 

دوی په کنټرول کې ده.

د کندز د والیتي شورا غړي دا څرګندوين په داسې حال کې 

امنیتي  لوړپوړي  یوه  افغان حکومت  د  اووين  تېره  کوي چې 

د  په دغه والیت کې  او  ته سفر کړی وو  پالوي دغه والیت 

وسله والو طالبانو د ځپلو ډاډ ورکړ.

 

د والیتي شورا غړي:

 د کندز قلعۀ زال الهم د طالبانو کنټرول کې ده

پاســـخبه:
نامهوارده؛قابلتوجهارگانهایملیوبینالمللیمقیمکابل
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